Gratis spelmaterialen liggen voor het oprapen
Materialen uit de natuur zijn een geweldige aanvulling op het huidige spelaanbod.
Wij linken vaak doelen aan het spel van kinderen. Of gebruiken het bewust om
leerdoelen te behalen. Dat kan het spel stimuleren, maar zeker ook beperken.
Bedenk voor de spelsituatie waarom het kind gaat spelen.
Is het doel ontspanning? Laat het spel dan spelen zijn!

Een ontspannen spel heeft geen doel. Het is een doel.
Spel een richting geven kan kinderen helpen om een spel op te starten. Richting geven
door bijvoorbeeld bepaalde materialen aan te bieden. Betekenis geven aan materialen
door te benoemen of het toevoegen van foto’s en / of bouwvoorbeelden.
Laat het kind zijn eigen spel spelen, wanneer het geen hulp nodig heeft.
Het spel bepaalt de richting. Wanneer de beleving van het kind veranderd, zal de
spelrichting mee veranderen.
Ben je nieuwsgierig naar meer informatie hierover? Mail naar info@kijkopspel.nl
Spelinspiratie:










Kastanjes / Eikels / Beukennootjes in de
speelkeuken
Bladeren en takken in combinatie met
blokken (zonder het geven van een
gerichte opdracht)
Bladeren en takjes met een stukje klei,
blijven staan als bijvoorbeeld
boompjes. Wat kun je er dan mee?
Mos en boomschors bij het bouwen van
huizen en / of het maken van een
landschap.
Bladeren als dekentjes in het
poppenhuis.
Een blote handen en / of blote voeten
pad maken met verschillende
gevonden materialen.

Laat je spin uit!
1. Neem een plastic spin
2. Knoop een touwtje aan een van de poten
3. Kun jij je spin laten bewegen over de
grond?
4. Of misschien zelfs over je been omhoog?

Vooral peuters en kleuters vinden dit erg leuk
(en ook nog wel een beetje spannend).
Op zoek naar mooie spinnen?
Vind ze in onze webshop! www.kijkopspel.nl

Nieuwe spelmaterialen geven nieuwe
spelideeën. Natuurlijk is het extra leuk om
je eigen spelmaterialen te zoeken.
Op school, thuis of bij... Veel speelplezier!

Speltip:
Maak een knikkerbaan van eikels!
Verzamel:
 wc-rolletjes
 een bakje
 eikels
Ontdek hoe eikels door wc-rolletjes rollen
Tip: een door de lengte doorgeknipte wcrol geeft extra inzicht.
Probeer meerdere wc-rollen aan elkaar te
maken en zo een knikkerbaan te creëren.
Verzamel verschillende rollen voor extra effecten.
Rollen van keukenpapier, pvc buizen, verzendkokers
of bouw cilinders van constructiemateriaal!

