KNUFFELS
Doel van het spel:
De knuffels een leuke dag bezorgen.
Verloop:
Leg uit dat je al je knuffels mee hebt genomen naar het speelplein omdat ze verdrietig zijn
omdat ze altijd alleen thuis zijn. Je vraagt aan de kinderen of zij jou willen helpen om je
knuffels de beste en mooiste dag van hun knuffelleven te bezorgen.
Verdeelspel: speel een spel (vb. om ter snelst een bal in een mand gooien) waardoor elk kind
dat wint/een punt scoort, een knuffel mag kiezen. Je kan de knuffels ook verstoppen. De
kleuters moeten dan elk op zoek naar een knuffel.
Naam bedenken: Laat elk kind een naam bedenken voor zijn of haar knuffel.
Kennismaken met alle knuffels:
Laat de kleuters kennismaken met de knuffels door ze elk hun naam te vertellen.
Speel kennismakingspelletjes met de knuffels.
Spelen met de knuffels:
bouwen met knuffels;
samen springen met de knuffels;
parachutespelletjes met knuffels
Afsluiter:
Op het einde maken ze een tekening van de knuffel, want na vandaag gaan ze terug naar huis
en dan hebben de kleuters nog een herinnering.
3 tot 5 jarigen
Soort spel

Fantasiespel

Aantal deelnemers

De hele groep
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Materiaal

-

Locatie

Buiten (eventueel binnen: met tafels, doeken, stoelen …)

per kind een knuffel
bal, parachute, bouwmateriaal (blokken …)
papier en kleurpotloden, stiften, verf
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Vertel aan de kleuters dat ze een kamp gaan bouwen. Zorg dat de kleuters weten wat een
kamp is.
Speluitleg

Bespreek hoe jullie dit kunnen aanpakken en welk materiaal je daarvoor nodig hebt.
Maak een schets van de ideeën. Tijdens het bouwen kunnen ze hiernaar teruggrijpen.
Ga samen op zoek naar bruikbaar materiaal.

Spelprikkels

Start met een poppenspel of een boek waarin een kamp bouwen centraal staat of geef de
kleuters een probleem (de beer is verdwaald en zoekt een plek om te slapen, het paard van de
prins heeft zijn poot gebroken en nu geraakt hij niet meer op tijd in het kasteel …).
Werk in kleine groepjes, zodat iedereen een actieve rol kan opnemen.
Als een groepje vastzit, ga dan eens ‘gluren bij de buren’.
Als een kleuter niet echt deelneemt, vraag dan of hij de vlag kan tekenen voor bovenop het
kamp.
Bied kussens en andere dingen aan om het gezellig te maken.
Laat het kamp enkele dagen staan, zodat de kleuters er zich kunnen terugtrekken of integreer
het in een spel.
Ga bij elkaar op bezoek, breng eventueel een attentie mee (koekjes, bloemetjes …).
Overleg met de kleuters, laat ze met elkaar in gesprek gaan. Lok interactie uit.

Taaltips

Leg links naar de probleemstelling of het verhaal.
Benoem de materialen die ze verzamelen en de handelingen van de kleuters.

Kampen bouwen kan in zowat elk thema geïntegreerd worden.
Mogelijke thema’s
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