December

Pedagogisch
weetje

Wist je dat?
Wist je dat het pedagogisch team van
vereniging De Blauwe Lelie elke maand een
pedagogisch weetje zal verspreiden met
daaraan een uitdaging voor jou gekoppeld?
Resultaten van deze uitdaging mag je
steeds doorsturen naar ons!
Groetjes
Arlette, Cathérine, Femke & Kathleen

Uitdaging van de maand
Het is vroeg donker en dit betekent kortere dagen. We
blijven sneller binnen. Denk eraan dat we ook gebruik
kunnen maken van deze donkere dagen.
Voor baby’s en peuter hebben ze tegenwoordig al ‘mijn
eerste zaklamp’. Ze kunnen naar het plafond schijnen.
Lukt het al om elkaar lichte aan te tikken? Ook oudere
kinderen vinden spelletjes met een zaklamp leuk.
Kinderen zijn heel beweeglijk en creatief. Probeer eens
een schaduwspel. Hoe ouder de kinderen, hoe meer zij dit
zelfstandig kunnen doen. Je kan natuurlijk ook meespelen
met voorwerpen of schaduwen die je maakt.
Goed aangekleed naar buiten voor minstens een half
uurtje is voor iedereen goed. Buiten zijn is goed voor het
humeur. Kinderen zijn er even tussenuit en halen meteen
een frisse neus. Ook in de winter vinden de kinderen
spelprikkels in de natuur.
De donkere dagen zijn ook ideaal om te lezen,
gezelschapspelletjes te spelen, oude foto’s te bekijken,
herinneringen ophalen, te koken of te knutselen, met licht
te werken (maken van lampionnen).

Ga de uitdaging aan om deze maand
een schaduwspel te maken.
Je kan een verhaal vertellen waarbij je
handen allerlei dierenfiguren maken.
Laat de kinderen zelf onderzoeken
welke dieren zij met hun handen
kunnen maken. Speel een verhaal na
en maak de figuren uit het boek van
karton. Ouders en kinderen kunnen
de scenes uit een boek verdelen en
samen een verhaal opvoeren. Voor de
kleintjes kan je ook met een lichttafel
werken.
Film met je gsm of neem een foto en
stuur dit door naar het pedagogisch
team. We zijn benieuwd!

OP DE AGENDA
3 december: Internationale dag van personen met
een handicap
5 december: Internationale vrijwilligers dag
6 december: Sinterklaas
10 december: dag van de mensenrechten

•

teer hier datum en agendapunt

18 december: internationale dag van
de migrant
24 december: Kerstavond
25 december: Kerstdag
31december: Oudejaarsavond

Ogen en oren

Praat met het kind.
Praat erover met je kind. Dat lijkt vanzelfsprekend maar gaat niet altijd vanzelf. Hoe praat je
met je kinderen, in plaats van tegen of over hen? En waar kan je op letten om tot een goed
gesprek te komen?
Een goed gesprek is praten, luisteren door je oren goed open te zetten. Toon echte interesse
in wat je kind vertelt of hoe hij denkt over jouw boodschap. Dat betekent nog niet dat je alles
moet te weten komen van je kind. Kinderen hebben ook recht op privacy en hebben soms
behoefte om dingen voor zichzelf te houden. Respect voor elkaar gedachten en gevoelens
ligt aan de basis van elk goed gesprek. Het is ook oefenen. Ging het een keertje niet zo goed?
Werd je boos of voelde je kind zich niet begrepen? De volgende keer weet je waar je extra
kan op letten!
Vaak gaan gesprekken met het kind over wat hem bezig houdt, en wil je hierbij helpen of
ondersteunen. Soms zijn er gesprekken waarin je een moeilijke boodschap wil brengen. Je
wil dat het kind minder gamet. Dat het spontaan helpt bij taakjes. Beter zijn best doet op
school.
Bij zo'n gesprek maak je best van bij het begin duidelijk wat je wil vertellen. Start niet met
verwijten, maar beschrijf vooral hoe jij je bij de situatie voelt. Zo geef je het kind de kans om
na te denken over hoe het zich hierbij voelt en hoe het kan reageren. ‘Ik vind het jammer dat
we nooit meer samen eten, het zou een gezellig moment kunnen zijn’ komt helemaal anders
over dan ‘Vanaf nu kom je altijd samen met ons eten’.
Kinderen willen inspraak bij de voor hen belangrijke dingen: kledij, schermtijd, school,
vrienden, uitgaan… Vaak verschillen ouders, begeleiders en kinderen hierover van mening.
Beluister elkaars ideeën en beslis samen welke oplossing het meest geschikt is. Eindeloze
discussies leveren vooral frustratie op. Elk kind heeft recht op inspraak. Van kleins af aan kan
je hen laten meebeslissen. Naarmate kinderen ouder worden, zal hun beslissingsrecht groter
worden. Het is zoeken naar evenwicht tussen mee beslissen en grenzen bepalen. Kinderen
komen beter een afspraak na die ze samen met jou hebben gemaakt dan een regel die hen is
opgelegd.
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https://www.mamaliefde.nl/licht-en-donker-thema-spelletjes-activiteiten-peuters

