HOE GEBRUIK JE DIT BOEK?
Legenda

Hoe bouw je het spelen op?
Ga van minder naar meer.

Leeftijdsindicatie

Materiaal
Bij elk spel staat aangegeven welke materialen
je nodig hebt. De meeste materialen voor de
spelletjes heb je vaak al in huis.
Bereid voor. Zorg dat je vooraf alle materialen al
hebt gepakt. Dan kun je je tijdens het spel op je
kind richten.

Let op, de leeftijden van de spelletjes zijn
een indicatie!
Elk kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op
zijn eigen manier. Belangrijker dan leeftijd
is dat je aansluit bij je kind en op zijn/
haar niveau een spelletjes doet. Daar leert
je kind het meeste van.

Begin een spel met één of twee voorwerpen. Als dit goed gaat kan je het spel
steeds moeilijker maken door telkens een
extra voorwerp toe te voegen.

Ga van eenvoud naar details

Start met (afbeeldingen van) grote eenvoudige voorwerpen.
Daarna kun je een spel moeilijker maken door (afbeeldingen
van) kleine voorwerpen met meer details te gebruiken.
Bij zoekspelletjes kan je kind op een bladzijde in een boek of
bij een puzzel in eerste instantie grote duidelijke voorwerpen
beter herkennen dan kleine voorwerpen. Ook in een ruimte
werkt dit zo.

Kleurig en aantrekkelijk

Spelmaterialen zijn belangrijk. Uitdagende en
aantrekkelijke materialen prikkelen. Kies speelgoed wat jouw kind mooi en aantrekkelijk vindt.
Jonge kinderen hebben vaak een andere smaak
dan volwassenen. Ontdek welk speelgoed jou kind
mooi vindt. Dan kan je kind beter zijn aandacht
vasthouden. Jonge kinderen houden van kleurig
speelgoed, met felle contrastrijke kleuren.

IN DE

Veilig en duidelijk

Let op hoe het materiaal is vormgegeven. Is het
materiaal veilig en duidelijk? Kies bij kaartjes
plaatjes of foto’s die helder en duidelijk zijn. Hoe
eenvoudiger het plaatje, hoe beter je kind het kan
herkennen.

Ondersteun het spelen met materiaal

Bij elk spel staan tips hoe je je kind kan helpen
door de keuze van het materiaal. Met materialen
kun je structuur bieden en zo je kind helpen
bij het spel. Denk aan bakjes, doeken of papier
om het speelgoed in te doen of op te leggen of
de doos van de puzzel. Je helpt je kind ook door
alvast een voorbeeld van het voorwerp dat het
moet zoeken in het bakje te doen.
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Niveau’s in ontwikkeling
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Ga van voorwerpen naar afbeeldingen

Begin zoekspelletjes met voorwerpen of kaartjes die
geordend en recht op een lijn liggen (dus geen platjes op zijn kop). Voorwerpen die in een duidelijke
volgorde liggen zijn makkelijker te herkennen en te
onthouden dan voorwerpen die kriskras door elkaar
liggen.

Jonge kinderen kunnen eerder spelletjes spelen met
voorwerpen dan met afbeeldingen van voorwerpen. Een voorwerp kunnen ze vasthouden en met
al hun zintuigen ontdekken. Dit is in eerste instantie
makkelijker dan afbeeldingen, zoals foto’s, plaatjes
of tekeningen van voorwerpen. Hele jonge kinderen
moeten nog leren om een voorwerp op een afbeelding te herkennen.

In spelletjes staan soms niveaus aangegeven. Het gaat hier om stappen in ontwikkeling. Soms moeten de hersenen van
je kind nog net wat langer ontwikkelen om
nieuwe stap aan te kunnen. Kijk bij
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