
LEREN DOOR TE SPELEN

DOEL?
Een kind iets leren betekent voor volwassenen vaak het iets bijbrengen.
Maar je kan je ook door je kind laten leiden. Zo kan je beter inspelen op
de interesses van je kind. In dit filmpje oefenen ouders om hun kind te
volgen en taal te oefenen tijdens het spelen.

WIST JE  DAT . . .
Wist je dat kinderen graag zelf een activiteit kiezen? Als we met
kinderen spelen dan gaan we dat vaak zelf sturen: we stellen voor wat
het kan tekenen, vragen om een toren te bouwen. Dat moet je zeker
niet altijd doen, je kan ook het kind tijd geven en volgen wat het doet.
Dit leert kinderen dat ze zelf in staat zijn om beslissingen te nemen en
dat je hun ideeën leuk vindt. Als jouw kind een auto gebruikt als
telefoon, dan is het in zijn fantasie ook echt een telefoon. Je hoeft je
kind niet te corrigeren. 

 
PRAKTISCHE T IPS !

Kinderen vrij laten spelen is een leuke manier om veel te leren. Dit
gebeurt ook op school. De leerkracht gaat soms de kinderen vooral
zelf laten ontdekken. Op deze film
https://www.youtube.com/watch?v=eDdzFqY5NYc zie je
kleuterleidsters aan de slag. Bekijk hoe ze rustig het kind volgen en
nu en dan iets gaan verwoorden. Twee stukjes uit deze film zijn een
goede illustratie van hoe dat gebeurd: (1) van 9:00 tot 10:25 en (2)
10:56 tot 11:39. Bepreek:
Wat kunnen de kinderen hier leren
Wat vind je goed speelgoed voor je kind, waarom? 
In het tweede stukje spelen de kinderen met schelpen en potjes,
geen speelgoed. Laat jij je kind thuis ook met dagelijkse voorwerpen
spelen? En buiten.
Wat vind jouw kind leuk? Merk je verschillende interesses bij je
kinderen?
Thuisopdracht: Probeer thuis ook je kind te volgen als het speelt.
Maak een foto van materiaal waarmee het goed lukte en één
waarbij je minder taal kon uitlokken.
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