HET KIND EN ZIJN SPEL
Spel en speelgoed voor PEUTER EN KLEUTER van 2 tot 4 jaar

PEUTER
De peuter tussen 2 en 4 jaar wil het liefst alles zelf doen. Hij klimt op ladders en op muurtjes en springt er dan
weer af. Ziet nauwelijks gevaar. Een step, slee, schommel, wip zijn echt voertuigen voor deze leeftijd.
De peuter is toe aan zijn eerste puzzel: inlegplanken, maar ook spelletjes als lotto en domino.
De peuter wil ook de grotemensenwereld imiteren met behulp van verkleedkleren, haar eigen poppenkind, maar
ook een boerderij, garage, politieauto of brandweer.
Deed zij een jaar geleden haar pop alleen nog maar in bad, nu wil zij de pop aan- en uitkleden en er uitgebreid
buiten mee wandelen. Ook een theeserviesje is gewild op deze leeftijd.
De peuter van 2 jaar is het beste af met vingerverf en krijt. Vanaf drie jaar kunnen daar viltstiften en
kleurpotloden aan worden toegevoegd. Dit creatieve materiaal behoort overigens in elk gezin aanwezig te zijn.
Blokken zijn ook noodzakelijk. Een blok is voor een peuter niet alleen een blok. Het ene moment is het een auto.
Het andere moment een vliegtuig of een fiets. Deze leeftijd heeft nog een onbegrensde fantasie, dus het
speelgoed mag niet te gedetailleerd zijn.
De pop hoeft niet te praten en te plassen. De pop hoeft geen jongetje te zijn. De pop is een kind dat plast als de
'moeder' dat wil, niet als het water heeft gedronken.
Naast het tekenen is de peuter ook toe aan een kinderschaartje, plaksel, kleien en puzzelen.
Poppenkastpoppen mogen ook in geen enkel gezin ontbreken. Vingerpoppen voor de dreumesen en peutertjes,
handpoppen voor vanaf drie jaar. Handpoppen mogen niet te zwaar zijn anders speelt het te moeilijk. Poppenkast
stimuleert de fantasie en verrijkt de woordenschat. Bovendien leren gesloten kinderen zich via die poppen wat
beter te uiten. Kinderen kunnen via de poppen hun problemen of verdriet kwijt. Ze zeggen het niet zelf maar
laten de poppen aan het woord. Een handpop is een ideaal geschenk voor een kind in het ziekenhuis.
De peuter speelt zelf. Hij speelt naast andere kinderen. Daarom is het samen spelletjes doen voor deze leeftijd
nog zo moeilijk.
Speelgoed voor de peuter:
Inlegplanken, puzzelplanken, puzzels.
Vingerverf, kwasten, kleurpotloden, vetkrijt, schaar
Plakplaatjes
Bellenblaas
Constructiespeelgoed, blokken,
timmerspeelgoed
Lotto, domino, kleurenspel.
Prentenboeken, liedjes en verhalen op de band of
cd.

Verkleedkleren, serviesje, dokterskoffertje, pop met
toebehoren
Tent of huisje
Muziekinstrumenten
Hobbelpaard, schommel, wip, step, driewieler
Opwindspeelgoed, plastic of houten trein, garage,
winkeltje
Poppenkast en poppen
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KLEUTER
De kleuter gaat op zijn of haar vierde jaar naar de basisschool en draait hele dagen mee. Als het thuis komt is het
moe. Sommigen willen alleen maar naar buiten om te hollen en te rennen. Samen spelen met andere kinderen.
Anderen willen juist lekker binnen spelen met creatief materiaal, spelletjes doen of voorgelezen worden. Weer
anderen willen 'werken' aan datgene wat ze op school hebben geleerd.
De manier van spelen wordt anders. Alhoewel velen hiertegen strijden blijft het meisje anders spelen dan de
jongen. Dit neemt niet weg dat wij niet alleen maar poppen aan meisjes moeten geven en auto's aan jongens.
Kleuters willen ook samen spelen. Ze hebben behoefte aan vriendjes en vriendinnetjes die thuis komen spelen of
waar ze naar toe gaan.
Kleuters imiteren. Ze spelen doktertje, winkeltje, indiaantje, enzovoorts en tonen daarbij een ongekende fantasie.
Kleuters zijn ook toe aan gezelschapsspelletjes en het maken van puzzels.
Omdat kleuters nog niet kunnen lezen, hebben zij kleurendobbelsteenspelletjes nodig.
Waak ervoor uw kind te overschatten. Let goed op de leeftijdsindicatie op de doos.
Knuffels zijn voor sommige kinderen zo belangrijk, dat ze altijd en overal meegenomen worden. Ze gaan er in de
loop der tijd dermate gehavend uitzien, dat ouders graag geneigd zijn, deze weg te gooien en een nieuwe te
geven. Het oude vod weggooien kan echt niet. Het huis is dan te klein en het kind ontroostbaar. Koop een goede
knuffel die gemakkelijk te wassen is. Laat het kind eerst wennen aan de nieuwe knuffel en doe de oude voor uw
eigen rust niet weg.
Speelgoed voor de kleuter:
Fiets met zijwielen
Zachte babypop met toebehoren
Poppenhuis met meubeltjes
Winkeltje, dokterskoffer
Constructiespeelgoed
Puzzels
Spellen als kwartet, lotto, memory, domino, kleurendobbelsteen-spellen
Servies, bestek, strijkplank en strijkijzer, poppenaccessoires
Boerderij, auto's en dieren.
Zaklantaarn, verrekijker, vergrootglas, magneet, kompas
Ridders, cowboys, indianen, kostuums, poppenkastpoppen.
Prikpen, verf, stoepkrijt, schoolbord, hamertje tik
Vlechtmateriaal, borduren, punniken, kralen.
Hijskranen, bulldozers, politie, brandweer, tractor, vliegtuig, autobaan, treinbaan, afstandbestuurbare auto's
Fiets, skelter, poppenwagen, rolschaatsen, springbal
Computerspel voor kleuters
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