Jonge kind tips voor ouders

Spel!

Jonge kinderen leren spelend. Zij leren door te doen en zelf te ontdekken. Spelen met echte
materialen is voor kinderen extra uitdagend, dus met echte keukenspullen een restaurant
maken, een schoenwinkel met alle schoenen/ schoenendozen uit het huis of buiten in de tuin
een tuincentrum inrichten. Je kind leert zo spelenderwijs allerlei begrippen die bij deze
onderwerpen horen. Als eerste kun je hen zelf laten bedenken wat er allemaal nodig is om
de speelplek in te richten. Misschien kunnen zij een lijst tekenen met benodigdheden en dat
dan met jou bespreken en verzamelen. Als niet alle spullen in huis zijn, kunnen ze het zelf
maken. Met wat dozen en lappen en/ of al knutselend kom je meestal al een heel eind.
De fantasie van je kind wordt geprikkeld en ze leren om problemen op te lossen. Als het lukt
om er niet alleen met papa en mama, maar ook met anderen (broertjes/ zusjes/
klasgenootjes) over te praten is dit ook weer goed voor het ontwikkelen van allerlei sociale
vaardigheden. Hoe leuk is het om een foto te maken van je speelhoek en die met anderen te
delen. Kies vooral een plek waar de hoek kan blijven staan, zodat de hoek in de loop van de
dagen kan ‘groeien’. Misschien werkt de school met een thema. Laat je kind dan een
speelplek bedenken die past bij het thema.
Bij al deze voorbeelden kun je als je kind daar aan toe is ook van alles doen met rekenbegrippen en taal. Bij het restaurant kun je denken aan het maken van een kookboek of
menukaart: knippen, plakken, tekenen en er met elkaar over praten, dan heb je al veel taal te
pakken. Als je kind al met letters bezig is, kan het letters uitknippen en woorden maken.
Spelen in je eigen keukentje en daarna meehelpen in de echte keuken geeft heel veel
mogelijkheden voor het bezig zijn met allerlei rekenbegrippen. Denk aan inhoud en gewicht,
maar ook het echt ervaren van begrippen als ‘meer-minder, vol-leeg, licht-zwaar en het
herkennen van cijfers. Dit alles kan dan in de dagen erna weer nagespeeld worden in de
eigen speelhoek. Zelf ervaring opdoen en handelend bezig zijn is daarbij belangrijker dan
bezig zijn in het platte vlak (werkboekjes). Voor kinderen die eraan toe zijn en dit leuk vinden
is het natuurlijk prima, maar wissel het in elk geval af.
Ideeën voor speelplekken in en om het huis
Allerlei soorten winkels:
• Bloemenwinkel
• Supermarkt
• Kringloop winkel
• Dierenwinkel
• Bouwmarkt
• Kleding- en of schoenenwinkel
• Enz enz.
En verder: restaurant, keuken, raket, vrachtschip, bus, vliegtuig, atelier, museum, (fiets)
werkplaats, garage, dierentuin, dokterskamer, ziekenhuis enz.
Tot slot. Een speelplek hoeft geen hele hoek in huis in beslag te nemen. Je kunt alles ook in
het klein doen; op een tafel, in de vensterbank, op een dienblad of in een kartonnen doos.
Maak bijvoorbeeld een poppenhuis en knutsel zelf het huis, de poppen en de meubelen of
maak een winkel na in het klein.
In de volgende nieuwsbrief/ aflevering J gaat het over het naspelen van een prentenboek in
een hoek of met een ‘verteltafel’.
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