
O ude rb I ad speren met uw peuter

Wist  u  dat  . . .
U de ontwikkel ing van uw kind st imuleert door samen met uw kind te spelen.

Jonge kinderen leren door te doen en te ervaren.

Het belangri jk is om uw kind te laten merken dat u het f i jn vindt om met hem te

spelen.

Uw kind het meeste leert van zi jn spel als hi j  iets doet wat hi j  echt leuk vindt.

Uw kind steeds meer begrijpt, als u met hem praat over zijn spel en eenvoudige

vragen stelt.

U door het geven van complimentjes het zelfvertrouwen van uw kind vergroot.

Ook jonge kinderen al gevoelig zi jn voor complimentjes.

l deeën  voor  thu is
Hieronder vindt u algemene t ips voor act ivi teiten die u thuis met uw kind kunt doen.

Kijk voor tips per thema in de ouderbrief bij het betreffende thema.

Spraak en taal

Praat over wat u en uw kind doen tijdens het spel. De woorden krijgen betekenis

voor uw kind doordat u praat over wat hij doet, ziet en ervaart.
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Omgaan met gevoelens en met elkaar
Kinderen op deze leeftijd willen graag laten zien hoe groot en sterk ze al zijn.
Laat uw kind u bijvoorbeeld helpen met boodschappen uitpakken en bijvoorbeeld

een pak melk naar de koelkast dragen. Deze kleine opdrachtjes geven uw kind het

gevoel al echt bij de groten te horen. Het vergroot zijn zelfvertrouwen

Bewegen en ervaren
De bewegingen van een peuter worden steeds soepeler en gecoórdineerder.

Uw kind kan nu leren fietsen of een bal (ongeveer) in de goede richting gooien.

Door veel te oefenen gaat het steeds makkelijker. Ook de fijne bewegingen kan een

peuter steeds beter maken. Bouw samen eens een toren van blokken of kartonnen

doosjes. Hoe hoog wordt de toren voordat hij omvalt?

Ruimtelijk begrip

Vraag uw kind eens zelf  zi jn tas met speelgoed in te pakken als jul l ie een dagje

weggaan. Welk speelgoed past in de tas? Leg er expres ook iets groots bij dat niet in

de tas past. Hoe lost uw kind dit  op?

Verstopspelletje

Verstoo een knuffelbeer

in  de  kamer .  Zorg  da t

de  vers topp laa ts  n ie t  te

m o e i l i j k  i s .

Vraag uw k ind :  'Waar  i s

Beer nou? Zie j i j  Beer?'

Zoek samen met uw

k ind  en  benoem waar

ju l l ie  zoeken.  'Z i t  Beer

achter  de  deur?

Nee.  n ie t  ach ter  de

deur .  Onder  de  bank?

N e e ,  n i e t  o n d e r  d e

bank.  Oo ta fe l? '

Reageer  en thous ias t

a l s  j u l l i e  B e e r  v i n d e n .

Heeft u een goede

t ip of  een leuk idee

voor andere ouders

en/of de pedagogisch

medewerkers?

Laat het weten!
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