
Door middel van spel leren peuters de wereld om 

hen heen begrijpen. Een uitdagende speel-leer-

omgeving brengt een thema tot leven, stimuleert 

zo de aanzet tot spel en daagt kinderen uit om op 

onderzoek te gaan. In dit artikel is te lezen hoe bij 

een thema een betekenisvolle speel- en leeromge-

ving gecreëerd kan worden.

Inrichting van het lokaal
Zorg er allereerst voor dat het hele lokaal het thema 
‘ademt’. Door de aankleding van het lokaal worden 
de kinderen op spelideeën gebracht. Houd hierbij  
rekening met de volgende zaken:
• Hang platen, foto’s, illustraties op ooghoogte van 

het kind.
• Hang alleen materiaal op dat informatie geeft over 

het thema. Haal schilderijen en spullen die niet 
met het thema te maken hebben weg.

• Zet de materialen zo neer dat de kinderen erbij 
kunnen.

Inrichting van de hoeken
Maak het lokaal uitdagend door iedere hoek te voor-
zien van materiaal dat bij het thema hoort. Het sche-
ma op pagina 2 geeft hiervan een voorbeeld. Zo kun-
nen in de bouwhoek foto’s van bouwwerken die bij 
het thema horen, opgehangen worden. In de schil-
derhoek kunnen passende foto’s en illustraties wor-
den opgehangen. Kijk ook of de puzzels en boeken 
aansluiten bij het centrale onderwerp. Bij sommige 
thema’s ligt een uitdagende inrichting voor de hand. 
Bij het thema ‘Hatsjoe’ bijvoorbeeld is het vanzelf-
sprekend om te werken met pilletjes, zalfjes, drank-
jes en pleisters. Niet alle thema’s roepen direct een 
uitdagende inrichting op. Kijk in zo’n geval of  

het thema aansluit bij een jaargetijde of misschien 
kan er een link naar dieren gemaakt worden. Kinde-
ren vinden het uitdagend en leuk om de natuur, zoals 
blaadjes, (met hun zintuigen) te verkennen. Bedenk 
als laatste welke kleren en attributen van Puk bij het 
thema passen. Geef deze een plek in de huis- of  
themahoek.

Activiteiten in de hoeken
Een uitdagende speel-leeromgeving wordt ook ge-
creëerd door in de hoeken volop activiteiten aan te 
bieden die de kinderen zelf kunnen doen. Dit vinden 
ze leuk en het vergroot hun competentiegevoel. Bo-
vendien zullen de kinderen zich dan minder snel in de 
hoek vervelen. De ene ontdekking leidt weer tot een 
volgende activiteit. Zorg daarom voor genoeg zelf-
corrigerend materiaal, zoals puzzels, lotto’s, in-
steekmozaïek en stapelbekers. Stimuleer ook het 
zelf kiezen van de activiteiten en het zelfstandig pak-
ken en opruimen van het materiaal. Hang bij de hoe-
ken foto’s en/of pictogrammen op waarop te zien is 
waar het materiaal staat en hoe de hoek opgeruimd 
moet worden.
De kinderen leren hierdoor kijken, vergelijken, orde-
nen, sorteren en plaats bepalen in de ruimte. Zo 
wordt opruimen een activiteit op zich!

Auteur: Natasja van Lier

Puk & Ko  Een uitdagende speel-leeromgeving inrichten © Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.ukpuk.nl - www.pukenko.nl
1

Een uitdagende speel- 
leeromgeving inrichten



Puk & Ko  Een uitdagende speel-leeromgeving inrichten © Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.ukpuk.nl - www.pukenko.nl
2

Hoeken die passen bij de lente

Natuur-ontdekhoek Gras om grassoep mee te maken, zacht zand, nat zand, modder.

Boekenhoek Boeken zoals ‘Het lentekonijn’ van J. Dunmar.

Verteltafel Attributen die horen bij het boek ‘Het lentekonijn’ van J. Dunmar.

Bouwtafel/hoek Plastic grasmatjes, lentedieren, takjes, stokjes.

Huishoek/themahoek Holletje, konijnenpakken, konijnenoren.

Zand-watertafel Bolletjes of zaadjes om te planten, een vijver voor eenden.

Schildershoek Verf in lentekleuren, kinderlijm gemengd met gras.

Knutselkast Papier, potloden, stiften, wasco in lentekleuren.

Muziekhoek Lenteliedjes en bijbehorende attributen. 

Thematafel Bloemen, kuikentjes, schaapjes.

Ontwikkelingsmaterialenkast Puzzels van jonge dieren. 

Tuintje Snelgroeiers, zoals radijs, wortel, hyacinten.

Atelier
Geurpotjes, een vijzel om zelf verfkleuren te maken, ringen en stokjes op de 
lichttafel om lentetaferelen mee te maken, een mand met stofjes in 
lentekleuren en van verschillende texturen.

Spelen met Puk in de hoeken
Gebruik Puk als ingang om tot spel in de hoeken te 
komen, ongeacht het thema. Door hem de hoofdrol te 
geven raken de kinderen betrokken bij het spel en 
wordt de interactie gestimuleerd. Er zijn verschillen-
de manieren om Puk te betrekken in het spel. Aller-
eerst kan Puk in iedere hoek een taak krijgen. Hij wil 
in iedere hoek iets uitvinden, onderzoeken of onder 
de knie krijgen. Dit wordt in de kring geïntroduceerd 
om de kinderen te prikkelen. Ook kun je samen met 
Puk meespelen in de hoeken. Zo komt Puk echt tot 
leven. Laat Puk ook hulp vragen aan de kinderen. 
Kinderen worden dan uitgedaagd om mee te denken. 
Samen gaan ze in de hoek op ontdekkingstocht naar 
het antwoord. De voorbeelden op pagina 3 laten  
zien hoe Puk ingezet kan worden om het spel te  
stimuleren.

Ouders
Betrek ook ouders bij de het creëren van een uitda-
gende speel-leeromgeving . Stel ze mondeling of via 
een nieuwsbrief op de hoogte van de ideeën. Vraag 
of de kinderen spulletjes van thuis mogen mee- 
nemen. Ouders kunnen elkaar ook op leuke ideeën 
brengen. Zo kan één ouder zorgen voor badeendjes. 
Een andere ouder komt op het idee om een grote 
plastic bak mee te nemen als vijver. Weer een andere 
ouder neemt vijverplantjes en kikkerdril mee. Maak 
foto’s van de kinderen die spelen met het materiaal 
en laat de foto’s aan de ouders zien.



Link leggen tussen het thema en de 
actualiteit van de dag
Het komt vaak voor dat de speel-leeromgeving wel is 
ingericht, maar dat de kinderen hun aandacht ergens 
anders op gevestigd hebben. Zo kan hun aandacht 
bijvoorbeeld uitgaan naar een nestje met jonge 
eendjes terwijl het thema ‘Wat heb jij aan vandaag’ 
centraal staat. Maak hier geen probleem van en pro-
beer een link naar het thema te maken. Probeer hier 
ook Puk bij te betrekken. Zo kan Puk zich bijvoor-
beeld afvragen: ‘Wat voor kleren hebben eendjes 
aan? Zijn die donsveertjes hun kleren? Waarom heb-
ben ze geen jas en geen broek aan? Worden ze niet 
nat? Wat doe jij aan als je gaat zwemmen?’. Laat de 
kinderen vervolgens zwemkleren meebrengen, leg 
donsveren en verschillende stoffen neer zodat de 
kinderen verschillen tussen de materialen kunnen 
ervaren, of teken een eend op schilderspapier en laat 
de kinderen hierop kleren voor de eend schilderen. 
Zo is de cirkel weer rond.

Kortom: zo zorg je voor een uitdagende speel-leer-
omgeving:
• Kies een thema dat past bij het jaargetijde.
• Haal spullen die niet ter zake doen weg en zorg dat 

de themaspullen een vaste plaats hebben en op 
pakhoogte staan.

• Breng een link naar het thema aan in alle hoeken 
en activiteiten.

•	 Zorg voor uitdagingen die kinderen zelf kunnen 
doen en waarbij meerdere zintuigen gebruikt kun-
nen worden.

• Bedenk welke rol Puk in de speel-leeromgeving 
krijgt en welke impulsen hij voor het spel geeft.

• Geef ouders de kans om een bijdrage aan het  
thema te leveren.

• Neem de tijd om de inrichting op te bouwen en laat 
kinderen helpen bij het inrichten. Zet dus niet alles 
in één keer op. Zo blijft er ruimte voor de actualiteit 
van de dag.
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Voorbeeld van een dierenhoek 
bij het thema ‘Knuffels’
Maak een dierenhoek in de klas. In de hoek 
staan verschillende dieren en knuffels van de 
kinderen. Puk zit in de hoek of kring en heeft 
een koekje in zijn tas. Hij wil dit koekje aan de 
dieren geven omdat ze honger hebben. Praat sa-
men met de kinderen over wat dieren eten. Laat 
Puk vragen stellen. Zorg voor wortels, gras, 
maïs, hondenbrokjes, hooi, potjes, bakjes en 
emmers en laat Puk deze in de hoek zetten. 
Speel dan samen met Puk en de kinderen in de 
hoek en laat hen al spelend ontdekken dat ver-
schillende dieren verschillend voedsel eten. 
Schenk ook aandacht aan de verschillende sma-
ken, texturen, geuren en kleuren van al dat eten. 
Welke kleur heeft het? Hoe ruikt het? Hoe zwaar 
is het?

Voorbeeld van een watertafel 
bij het thema ‘Knuffels’
Na een bezoek aan de vijver vraagt Puk aan één 
of twee peuters of ze met hem aan de watertafel 
willen kijken hoe de eenden leven.


