PAU L I E N D E S M E T

MIJN
PEUTER
SPEELT
60 SPELLETJES VOOR
KINDEREN VAN 1 TOT 3 JAAR

VOORWOORD
Je peuter bezighouden is niet altijd eenvoudig. Peuters zijn zo snel afgeleid
en worden geprikkeld door honderden dingen tegelijk. Dat is ook het
geval bij mijn eigen dochter. Maar naast het aanbieden van een leuke
activiteit wil ik haar tegelijkertijd meer stimuleren, zeker op het gebied
van fijne motoriek en ontdekken. Ze is heel pienter en heeft daar naar mijn
gevoel echt nood aan. Ik ben dus spelletjes beginnen verzinnen en online
inspiratie gaan opsnuiven. Er zijn zoveel leuke dingen die je samen met je
peuter kunt doen! En daarvoor hoef je niet altijd veel materiaal in huis te
hebben. Vaak kun je al met ‘kosteloos’ materiaal aan de slag, bijvoorbeeld
met wc-rolletjes, droge pasta of speelgoed dat je al hebt.
In dit boek vind je zestig spelletjes voor peuters en kleuters, aangepast aan
de leeftijd van je kleintje, vanaf twaalf maanden tot drie jaar. Uiteraard
moet je zelf een beetje aanvoelen waar je kindje al dan niet klaar voor is.
De leeftijdsaanduiding is maar een leidraad. Volg vooral je gevoel!
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Ik wens je veel speelplezi
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Kiekeboebord
Vinnie de vis
Waterstation
Kleefkunst
Propere vingerverf
Verven met water
Steekspel
Lintje-trek-je
Muurparcours
Stickerfun
Scheuren
Uitpakken maar!
Raamverven
Konijntje-prik-je
Wie zoekt, die vindt
Reddingsmissie
Shake shake shake
Voelbord
Trekdoos
Sensory bag
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Pompons scheppen
Voeder de sneeuwman
Stempelen met verf
Stapelboerderij
Alternatief puzzelplezier
Dinosaurusexpeditie
Tekenen in zand
Gooien maar!
Autobaan
Tanden poetsen
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Vind het juiste ijsje
Twist and turn
Versier het schaap
Kralen rijgen
Wasserette
Kleuren in een doos
Fruitmand
Ritsen!
Eendjes vissen
Ballontennis
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Restaurant rescue kit
Parkeergarage
Duwparcours
Eenvoudig weerbord
Natuurexpeditie!
Tunnelparcours
Land vs. zee
Ringwerpen
Kleuren matchen
Wijnkurken push
Versier de kerstboom
Vormenbord
Staafjes matchen
Bezige bij
Verloren sokken
Maanzand
Tellen
Stickerpatroon
Haar knippen
DIY Play dough
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KIEKEBOEBORD
MATERIAAL
>
>

>
>

>
>
>

Een stuk stevig karton
of hout
Enkele deksels van
bijvoorbeeld melkpoeder
potten en vochtige doekjes
Lijmpistool
Foto’s (bv. van familie:
mama, papa, broer, opa,
oma …)
Schaar
Lijm
Eventueel materiaal om
te versieren

AAN DE SL AG

01
Neem de deksels en leg
ze op de foto’s.

02
Teken de opening op de foto
en knip uit.

03

04

Kleef de deksels op het stuk
karton of de houten plank.

Kleef de foto’s in de deksels.

Als je dat wilt, kun je zowel het karton als de deksels nog wat
versieren. Je kunt er bijvoorbeeld een huisje of een trein van
maken. Op de deksels kun je ook de namen noteren, of met
verschillende materialen werken in plaats van met foto’s en
een ‘voelbord’ maken (zie pagina 40).
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VINNIE DE VIS
MATERIAAL
>
>
>
>

AAN DE SL AG

Kartonnen doos
Alcoholstift
Pasta (type penne)
Schaar of mes

01
Teken een vis op de
kartonnen doos.

02
Maak met een schaar of mes
gaatjes waarin de pasta moet
komen.

VA R

03
Laat je peuter de stukjes
pasta in de gaatjes steken.
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Je kunt bijvoorbeeld ook een egel of stekeldier tekenen.
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Tonnen plezier met
kosteloos materiaal!

WATERSTATION
MATERIAAL
>
>

>
>

Plastic of metalen doos,
ton …
Plastic doosjes, kannen,
bekers, glazen potten … van
verschillende groottes
Water
Eventueel voedingskleurstof

AAN DE SL AG
Vul verschillende potten, kannen en bekers met water en laat er
enkele leeg. Je kunt ook enkele potjes vullen met kleurstof om
gekleurd water te maken. Dat maakt het extra leuk!
Ziezo, je peuter kan aan de slag!
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KLEEFKUNST
MATERIAAL
>
>
>
>
>
>

Zelfklevend papier
(bv. Ava)
Afplaktape
Gekleurd papier
Pompons
Watjes
Eventueel ander
knutselmateriaal

AAN DE SL AG

01
Plak het zelfklevende papier
op de muur met afplaktape.
Zorg ervoor dat de ‘klevende’
kant naar buiten is gericht.

02
Knip leuke vormen uit
gekleurd papier.

Je kleine
kunstenaar kan
zich nu uitleven.
03
Doe alles in een bakje, samen
met watjes, pompons en
eventueel ander ‘kunst’materiaal.
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Met dank aan de modellen:
Ruth Claeys, Zoë Claeys, Alix Leenaers, Rosalie Leenaers-De Bruyn,
August Marchand, Lias Mechtaoui en Cécile Tanghe
Dankjewel lieve schat, voor alle hulp.
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