Bij elk ontwikkelingsgebied past
spelmateriaal
In deze folder wordt ingegaan op spelmateriaal die
u als ouder kunt gebruiken om de verschillende
ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren.
Er wordt ingegaan op de ontwikkelingsgebieden
van baby’s en peuters. Hieronder worden drie
verschillende ontwikkelingsgebieden weergeven.
Bij de
lichamelijke
ontwikkeling
passen
bewegingsmateriaal en
zintuiglijk
materiaal.
Bij de verstandelijke
ontwikkeling
komen
bouw- en
constructiemateriaal,
puzzels,
lotto en
bijzoekspelletjes aan bod. Bij de stimulering van de
sociaal-emotionele ontwikkeling worden
gezelschapsspelen, fantasiemateriaal en
creativiteit- en expressiemateriaal gebruikt.
Bij de voorbeelden van materiaal wordt
onderscheid gemaakt tussen materialen in en om
het huis en speelgoed. Zo kunt u als ouder zien
welk materiaal gebruikt kan worden om een
bepaalde ontwikkeling te stimuleren.
Spelmateriaal is niet altijd onder één noemer te
vangen: bij het spelen met speelgoed en spullen in
en rond het huis worden vaak meerdere
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.

Lichamelijke ontwikkeling

Verstandelijke ontwikkeling

Bewegingsmateriaal
Kinderen gaan kruipen, lopen, sjouwen, gooien,
rennen en klimmen. Als steuntje bij de eerste
stapjes kunt u gebruik maken van een
babyduwkar. Als ze eenmaal zelf kunnen lopen
willen kinderen van alles voor zich uitduwen
(dozen) of achter zich aanslepen (trekbeesten). Ze
klimmen en klauteren en sjouwen met planken,
stoelen en kussens. Het gebruik van deze
materialen kan de bewegingen van de kinderen
stimuleren.

Bouw- en constructiemateriaal
Bij jonge kinderen is er eerst nog plezier om
andere te zien bouwen en het bouwsel om te
gooien. Al gauw gaan ze zelf dingen in elkaar
zetten. Peuters krijgen behoefte aan blokken van
verschillende vormen. Er wordt niet alleen mee
gestapeld, maar ook echt mee gebouwd. Al
bouwend krijgen de kinderen zo begrip voor
verhoudingen, maten en evenwicht. Ze leren dat
ze van delen een geheel kunnen maken en het ook
weer uit elkaar kunnen halen.

Dozen
Planken
Stoel
Kussens
Schommel
Takken

Dozen, groot en klein
Stokken, latten, planken
Wasknijpers
Kartonnen kokers
Bakstenen, tegels

In en om het huis

Speelgoed

Zachte bal
Babyduwkar
Stokpaard
Hobbelpaard
Driewieler
Trekbeesten of figuren

Zintuiglijk materiaal
Vanaf de geboorte leren baby’s geluiden, geuren,
smaken en materialen ontdekken. Zintuiglijke
materialen kunnen hierbij helpen. Denk
bijvoorbeeld aan een mobile boven de wieg in
heldere kleuren, een rammelaar of een
muziekdoosje. Als een baby de kans krijgt stoppen
ze alles in hun mond. De mond is namelijk erg
gevoelig en ideaal om mee te onderzoeken. Zo
leren ze verschillen tussen hard/zacht, ruw/glad,
vies/lekker en wat bij hun lijf hoort of bij hun
omgeving.

In en om het huis
Water
Spiegel
Zand
Oude wekker/bel
Kleurige lapjes
Losse ritsen

Speelgoed

Mobile
Rammelaar
Muziekdoosje
Stoffen dieren
Badspeelgoed
Hamertje tik

In en om het huis

Speelgoed

Zachte blokken
Stapelbekers
K’nex
Lego/duplo
Treinbanen

Puzzels, lotto en bijzoekspelletjes
Een voorloper van het puzzelen is de vormenstoof.
Kinderen moeten de juiste vorm in het juiste gat
stoppen. Het gaat hierbij om het zoeken,
herkennen en bij elkaar brengen van vormen.
Bij puzzels waar de voorstelling in stukken is
verdeeld gaat het om het opzoeken van de juiste
kleur en het kunnen bedenken hoe de voorstelling
er als geheel uit ziet. Ook bij lotto’s en andere
bijzoekspelletjes gaat het om het herkennen van
afbeeldingen, kleuren en hoeveelheden.

Speelgoed

Voellotto
Stappuzzel
Vloerpuzzel
Lotto met tekeningen of foto’s
Electro
Vormenstoof
Puzzelplanken van groot naar klein

Sociaal- emotionele ontwikkeling
Gezelschapsspelen
Van jongs af aan vinden kinderen het heerlijk om
samen spelletjes te doen. U kunt hierbij denken
aan “Klap eens in je handjes” of “Hop, hop
paardje”.
Met peuters kunt u proberen om kleurenspelletjes
of memory te doen. Wel is het zo dat ze niet met
regels kunnen omgaan. Als u een spelletje speelt is
het belangrijk dat het plezier in het spelen voorop
blijft staan.

In en om het huis

Ik zie, ik zie wat jij niet
Ik ga op reis….
Kleuren benoemen
Fantasiemateriaal

In en om het huis

Oude kleren
Fototoestel
Winkelspullen
Kookspullen
Tassen, schoenen
Hoeden, sjaals
Kleden en lappen

Speelgoed

Kleurenspelen
Memory
Kleurendomino

Speelgoed

Winkeltje
Kassa
Keukengerei
Vingerpoppen
Telefoon
Boerderijdieren
Strijkplank en bout

Creativiteits- en expressiemateriaal

In en om het huis

Zand (met water)
Restjes wol
Scheerkwast
Aardappels om stempels
te maken
Kurken
Papier: karton, behang

Speelgoed

Klei
Papier
Vingerverf
Verf en kwasten
Lijm
Viltstiften
Krijt
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