Peuter-Thuis-Tip
Beste ouders/verzorgers,
Gelukkig wordt er in deze tijd van gesloten kinderopvang en scholen
aan onze kinderen gedacht. De activiteiten en knutselwerkjes vliegen
ons om de oren.
Ook komt Moederdag er bijna aan (zondag 10 mei), deze week willen
we daarom iets delen over op welke manier wij creatief werken met
onze peuters. Bij creatief werken denken we namelijk vaak aan een
‘mooi’ knutselwerk. Maar creatief werken draait om iets nieuws maken,
iets creëren dat je zelf hebt bedacht.

Knutselen met peuters: binnen of buiten de lijntjes?
Experimenteren met materialen
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en volledig gericht op ontdekken en experimenteren. Ze baseren zich op zintuiglijke ervaringen om de wereld om hen heen te begrijpen. Ook kunnen kinderen bij creatieve ontwikkeling uiting
geven aan wat ze denken en voelen. Wanneer peuters bijvoorbeeld schilderen zijn zij bezig met het voelen van de
verf, het mengen en kijken wat er gebeurt als zij bewegen met de kwast over het papier. Als peuters regelmatig vrij
kunnen knutselen, maken zij een mooie start met zichzelf uiten, keuzes maken, oplossingen verzinnen en iets steeds
opnieuw proberen totdat zij er tevreden mee zijn.
Door deze vaardigheden te oefenen groeit het zelfvertrouwen van het kind. Wat zij
maken is geheel door hen ontstaan, dit is iets om trots op te zijn! We vinden het
belangrijk dat de kinderen plezier hebben in wat ze doen.
Focus op het creatieve proces
Kinderen worden (nog) niet tegengehouden door het idee dat iets mooi of lelijk, goed
of fout is. En dat willen wij graag zo houden. Dit doen we door te kijken naar het
proces en ons niet te richten op het eindresultaat. Wij zorgen ervoor dat zij voldoende
materialen hebben om mee te experimenteren, te knippen, te plakken, te verven en
aan te rommelen. Zonder dat we instructies geven hoe het eindproduct eruit moet
komen te zien, want…. ‘Als je het voor me voor me knipt, voor me opent, voor me
tekent, voor me klaarzet, voor me zoekt en voor me vindt….. leer ik vooral dat jij het
beter kunt dan ik.‘ Het is fantastisch als wij ieder kind herkennen in de knutselwerkjes
en dat het kind zichzelf er in herkent!
Hoe maken we mama blij op moederdag?
Moederdag is bij uitstek zo’n dag dat we mama graag iets ‘moois’ willen geven. Hieronder een paar tips waar mama
blij van wordt en waar jullie kind zélf iets creëert:
• Zet stiften/potloden/verf/papier/lintjes/stofjes/zand/stokjes/stickers (kinderschaartje als je kind er aan toe is) en
lijm neer op tafel. Geef een groot vel papier of een verpakkingsdoosje en laat je kind zelf iets creëren. Pak het
samen in en verstop het voor mama!
• Wat dacht je van een moederdag ontbijt? Samen nadenken over wat mama écht lekker vindt of je peuter juist
een broodje laten samenstellen met het beleg dat hij denkt dat mama het lekkerst vindt.
• Maak samen een mini-poppenkastvoorstelling met de knuffels van je kind en voer deze op aan mama.
• Maak samen een dansje op het lievelingslied van je kind en laat dit op moederdag zien. Oefenen is al leuk!
• Laat je kind het lievelingsprentenboek voorlezen/ vertellen terwijl mama relaxt in bed of de bank ligt. Maak het
gezellig, dekentje, lampje/kaarsje erbij.
• Bak koekjes met je kind voor moederdag. Pak ze mooi in.
Extraatje: Terwijl je je verrassing voorbereid, kun je leuke foto’s maken en afdrukken voor bij het cadeau. Zo ziet
mama hoeveel plezier je kind gehad heeft tijdens het voorbereiden.
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