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‘Oef, wat warm!’ en ‘We zijn allemaal anders’

We beschrijven hoe je op een actieve manier het gedachtegoed van
De Vreedzame Kinderopvang kunt koppelen aan een activiteit van Uk & Puk. De
activiteit ‘Oef wat warm’ werken we uit in combinatie met het thema ‘We zijn allemaal
anders’:
Samen met de kinderen maak je een ijssalon als themahoek. Er liggen materialen
klaar die passen bij een ijssalon (ijsschep, bolletjes ijs, waterijsjes, stokjes, schepjes,
lepels, bakjes) en materialen die minder goed passen.

Samen met Aap, Tijger, Puk en een kleine groep kinderen ga je in gesprek;
- Laat kinderen materialen kiezen en benoemen (of benoem het voor het kind)
Waarom vinden de kinderen dat dit past bij een ijssalon en waarom niet?
- Laat kinderen vertellen welke voorkeur voor ijs ze hebben of voor welke smaak.
“Suus roept ‘We hebben geen bananenijs, kunnen we dat ook zelf maken’?
Tom komt met het idee om dit van Superzand en stokjes te maken, terwijl Puk liever
een bolletje bananenijs met water in een eierdopje wil maken, veel lekkerder.
Dezelfde smaak, maar een ander ijsje!”

Je kunt doorgaan door verschillende vragen te stellen zoals;
• Wat voor gevoel geeft het eten van ijsje?
• Wanneer eet je een ijsje?
• Waar koop je een ijsje?
• Wie zijn er allemaal in de ijssalon en wat doen ze?
Kinderen horen van elkaar wat hetzelfde en/of verschillend is.

Doordat de kinderen de ruimte krijgen een eigen idee uit te werken, krijgen ze meer
zelfvertrouwen. Je hebt anderen nodig om nieuwe dingen te leren en nieuwe ideeën
op te doen. Ze zien bij de andere kinderen dat je ijsjes kan maken met verschillende
materialen, zoals water en superzand. Samen werken de kinderen aan een
gezamenlijk doel: Het inrichten van een ijssalon met eigen ingebrachte ideeën van de
kinderen. Wie maakt het ijs, wie verkoopt het ijs, wie is de klant?
Je helpt kinderen naar elkaar te luisteren door ruimte te geven aan elkaars ideeën en
te horen dat er verschillen zijn in gevoelens, smaken en gewoontes.
In het spel en de gesprekjes komen spelenderwijs een aantal doelen aan bod, zoals
bijvoorbeeld uit de nieuwe aanboddoelen van het SLO; pre-fase ‘Oriëntatie op jezelf
en de wereld’:
-Herkennen van gevoelens en emoties bij anderen
-Beseffen dat er overeenkomsten en verschillen zijn in gedrag van mensen
-Beseffen dat je elkaar in een groep nodig hebt
-Ervaren van verschillende rollen bij samen spelen en samenwerken.
Uk & Puk in combinatie met programma De Vreedzame Kinderopvang sluit goed aan
bij de opgestelde aanboddoelen voor zowel Sociaal emotioneel als Wereldoriëntatie.
Wil je meer weten over het programma De Vreedzame Kinderopvang en hoe je dit
kan integreren in Uk & Puk, mail dan naar Sietske Bakker (s.bakker@cedgroep.nl) of
Nicoline Stufkens (n.stufkens@cedgroep.nl).

Gratis webinar De Vreedzame kinderopvang
Maandag 22 juni 2020, dinsdag 23 juni 2020 of donderdag 25 juni 2020!
Zie: www.devreedzameschool.nl

