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Start bij een vaste plek.

BREINFEITJE

Zet de dieren in het afgebakende stuk tuin of bos waar je
kind kan zoeken. Als jonge peuter kan je kind best nog
meekijken als je de dieren neerlegt.

St!t

• Een aantal plastic speelgoeddieren. Bijvoorbeeld
een set boerderijdieren.
• Een duidelijk afgebakend stuk in de tuin of in
het bos. Maak de ruimte niet te groot. Baken het
gebied om te zoeken eventueel af met een lint of
dik touw.
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Figuur–achtergrond

Je kind moet een vorm of voorwerp (bijvoorbeeld
de koe) kunnen ontdekken als het omgeven is met
andere voorwerpen of voorstellingen. Om dit voorwerp te signaleren en op de voorgrond te plaatsen,
moeten de hersenen de prikkels van andere dingen
in de omgeving onderdrukken en op de achtergrond
laten. Zo kan je kind het voorwerp herkennen.

Speelfeitje

St!t

Jongere peuters kunnen zich nog niet goed oriënteren in de
ruimte. Dus start het spel vanaf een vaste startplek.
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TIP!

Geef je kind een tas of
emmer om de dieren in te
verzamelen.

Tip!

V!iatie!
Maak een ‘special’, bijvoorbeeld het gouden
dier, om te zoeken als variatie op het spel. Verf
met acrylverf een plastic dier goud. Peuters vinden het heel leuk om dit speciale dier te zoeken.
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Ga weer bij de startplek
staan.

Kijk
da!, een
schaap!

Laat het kind de dieren zoeken.

TIP!
TIP!
Kinderen vinden het leuk om dit spel samen
met andere kinderen te spelen. En als je de
‘special’ gebruikt vraag dan: ‘Wie heeft het
gouden dier gevonden?’
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Je kan dit spel voor je kind eenvoudiger
maken door het te spelen met wat groter
rood/oranje speelgoed. Rood/oranje
speelgoed is door het contrast met
groen gras makkelijker te herkennen dan
blauw/groen/geel/bruin speelgoed.
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Als je kind het spel nog moet leren,
speel het dan samen met je kind.
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