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Inmiddels is de baby volgroeid tot een klein 

mensje. Deze dreumes kan zich verplaatsen en 

zich kenbaar maken. Hij wordt steeds zelfstan

diger en leunt minder op de volwassene. Zijn leef

wereld wordt groter en groter. En daarmee ook zijn 

be levingswereld. Hij komt vaker andere kinderen 

tegen in zijn spel, maar ook nieuwe materialen. De 

dreumes ontwikkelt zich door hiermee te spelen. 

Stond bij de baby ‘ervaren’ centraal, bij de dreu

mes is dit ‘ontdekken’. Spelenderwijs groeit zijn 

ontwikkeling. Dit gaat niet altijd vanzelf. Som

mige kinderen hebben een duwtje in de rug nodig. 

Anderen hebben behoefte aan een nieuwe impuls. 

Deze Pukposter biedt suggesties om de ontwik

keling van de dreumes en de peuter te stimuleren.

Wat is spelen? 
Spelen is handelend bezig zijn zonder dat het kind 
een vooropgesteld doel heeft. Het ontstaat vanuit de 
nieuwsgierigheid naar iets. Boven alles staat het 
plezier centraal. Om tot spel te komen moet het kind 
zich veilig voelen. Hij mag experimenteren zonder 
daarvoor bestraft te worden. Ook weet hij dat er geen 
onmiddellijk gevaar dreigt. Soms worden’ vrij spel’ 
en ‘laten-spelen’ met elkaar verward.
Bij vrij spel ‘bewaakt’ de volwassene het spel. Zij kan 
ingrijpen, bijsturen of meespelen om het spel leuk en 
plezierig te houden. Laten-spelen komt neer op het 
vrijlaten van de kinderen en zien wat er gebeurt. 
Hierdoor komen sommige kinderen niet tot spel. Ze 
weten dan niet wat ze mogen doen of durven niet op 
ontdekkingstocht te gaan. Er zijn ook kinderen die bij 
laten-spelen onbesuisd door de ruimte rennen. Er 
gaat van alles door hun handen, maar van spelen is 

geen sprake. Deze vorm van spelen is voor kinderen 
dus vaak onoverzichtelijk en kan averechts op het 
plezier werken. In plaats van zelfvertrouwen te krij-
gen, wordt het kind onzeker. 

Aansluiten bij de spelbehoefte
In de babyperiode was het kind afhankelijk van vol-
wassenen. Zij bepaalden met welk speelgoed, op 
welke plaats gespeeld mocht worden. Vanaf de 
dreumesperiode gaat het kind zelf op zoek naar din-
gen die hem interesseren. Hierbij is het ‘groot wor-
den’ de uitdaging. Wat papa, mama of de juf doen, 
willen de kinderen ook doen. Door nadoen, mee-
doen en grotemensenspullen te gebruiken, verken-
nen ze de wereld. Dit spel gaat meestal als vanzelf. 
Kijken naar het vrije spel en praten met de kinderen 
maakt hun behoeften duidelijk. Deze Puk-poster 
helpt je dit spel te begeleiden en er op een gepaste 
manier bij aan te sluiten. Door middel van de poster 
krijg je in één oogopslag inzicht in het spelgedrag 
van het kind. Kent het kind het materiaal al? Speelt 
hij alleen, naast of samen met anderen? Voelt hij 
zich veilig om te ontdekken? Loopt het spel of is er 
een nieuwe impuls nodig? En wat is nodig voor het 
spel van het kind, zoals nieuwe attributen of een 
prikkelende vraag?

Puk peuterspelposter
Hang de A-4 vellen onder elkaar, zodat een poster 
ontstaat. Kies een plaats waar hij goed zichtbaar is. 
Geef ouders ook gelegenheid de poster te bekijken 
en hang de poster in de welkomsthal. Alle tips zijn 
onderverdeeld in drie ontwikkelingscategorieën.
• van manipuleren naar construeren,
• van imitatiespel tot rollenspel,
• van zelfcorrigerend spel naar regelspel.

De nadruk ligt bij ieder spel op een ander ontwikke-
lingsgebied. Uiteindelijk komen alle verschillende 
ontwikkelingsaspecten bij ieder spel aan bod.

Auteur: Natasja van Lier

Ontwikkeling van dreumes en peuter 
stimuleren met de Puk-spelposter



Van manipuleren naar construeren
Motorisch vormgeven van zintuiglijke ontwikkeling en leren

Spelontdekking

Materialen ontdekken
Bied de dreumes ongevormde materialen aan, 
zoals zand, water, klei, natuurlijke materialen en 
scheerschuim. Geef de keus uit twee materialen 
en laat het kind zelf kiezen waarmee hij wil spe-
len. Dit ‘eigen initiatief’ zorgt voor de motivatie 
om te spelen en te ontdekken. Laat het kind er 
vervolgens mee experimenteren. Stimuleer dat 
het kind zo veel mogelijk contact maakt met het 
materiaal. Vraag hoe het materiaal voelt, hoe het 
ruikt, en hoe het eruitziet. Zorg ook dat de ruimte 
voor dit spel geschikt is. Zo kan bijvoorbeeld met 
klei buiten op het gras gespeeld worden. Zet een 
homp klei en een aantal kleinere stukken op een 
onderplaat. Wat gaan de kinderen met de klei 
doen? Benoem wat je ziet. Jij slaat hard met de 
klei op de plaat. De klei wordt helemaal plat.  
Tijdens het ontdekken is alles toegestaan; zolang 
het geen gevaar oplevert. De durf om iets uit te 
proberen is de motor voor nieuwe ontdekkingen.

Spelverbreding

Met hulpmaterialen ongevormde materialen 
ontdekken
Bied het kind hulpmaterialen aan bij het spelen 
met ongevormde materialen. Zo komt er een heel 
ander spel op gang. Leg bijvoorbeeld deegrollers 
in de zandbak. Of geef een kam tijdens het spe-
len met scheerschuim. Laat de kinderen meeden-
ken in de mogelijkheden en speel ook zelf met de 
materialen. Al kijkend komen kinderen op ideeën.

Sjouwen met materialen
Geef de mogelijkheid om spullen te pakken en te 
sjouwen naar een andere plek. Kun jij mij die gro-
te vrachtwagen komen brengen? Ga je hem optil-
len? Daar is hij te groot voor. Je mag hem ook 
naar de kast rijden. Hierdoor ervaart het kind 
hoe het materiaal aanvoelt en wat hij ermee kan 
doen. Ook merkt hij of het zwaar of licht, handel-
baar of stapelbaar is. Laat de kinderen de materi-
alen ook naar hun eigen plaats brengen. Zo erva-
ren ze dat opruimen ook een vorm van spelen is.

Een creatie maken

Ik heb iets gemaakt en het is ...
Inmiddels hebben de kinderen al veel ervaring 
opgedaan in het spelen met verschillende mate-
rialen. De eerste verwondering is nu voorbij. Het 
kind weet hoe hij met het materiaal kan werken 
en al spelend merkt hij ineens dat hij ‘iets’ heeft 
gemaakt. Schrijf dit bij het werkje. Bekijk samen 
met het kind het werk en stel open vragen, zoals: 
Vertel er eens over. Vraag niet wat het kind ge-
maakt heeft. Vraag ook door: Woont er iemand in 
het huis? Hoe komt hij naar binnen? Kun je de 
deur nog maken? Houd er rekening mee dat jonge 
peuters ineens van gedachten kunnen verande-
ren. Het ene moment vertellen ze dat het een var-
ken is. Vervolgens kan het toch ineens een bloem 
zijn. Dit geeft niet. Het is de ‘kunstenaar’ die dit 
bepaalt.



Van manipuleren naar construeren
Motorisch vormgeven van zintuiglijke ontwikkeling en leren

Spelontdekking

Wat kan ik met modder doen?
Zet drie bakken neer: een met water, een met 
speelzand en een met aarde. Kijk wat er gebeurt.
Vertel wat je ziet: Wil je het water pakken? Het be-
noemen van het spelgedrag werkt als een kijk-
wijzer voor het kind. Door met zand en water te 
knoeien ontstaat, per ongeluk, modder.
Het zien van dit resultaat maakt een nieuw spel-
element wakker. Hoe kan ik nog meer modder ma-
ken? Modder van speelzand is anders dan mod-
der van aarde! Zo houd je het spel dus op gang.
 
Wat kan ik met vingerverf en zeezout doen?
Laat grote korrels zeezout zien terwijl je deze ver-
deelt (niet evenredig) over bakjes vingerverf: al-
leen verf, verf met een beetje zout, en heel veel 
zout met een beetje verf. Kinderen die willen,  
mogen de verfkleuren mengen, met de verf schil-
deren of zelfs bouwwerken van de dikke verf-
zoutmassa maken. Niet alleen een waardevolle 
acti viteit; ook een bijzonder mooi eindresultaat!

Spelverbreding

Materialen voelspel
Leg vier verschillende attributen op de tafel. Be-
noem ze één voor één en leg er daarna een hand-
doek over. Vraag een kind om een materiaal onder 
de handdoek te pakken. Pak jij voor mij de bal?

Mogelijkheden van handen ontdekken
Zing samen met de kinderen onderstaand bewe-
gingsliedje. De kinderen ontdekken zo de moge-
lijkheden van hun handen en vingers.
Met mijn handen kan ik kloppen. 
(klop met je handen op de schoot)
en nu ga ik ze verstoppen. 
(verstop de handen achter de rug)
Hier is hij weer. (zwaai met een hand omhoog)
Daar is hij weer. 
(zwaai met de tweede hand omhoog)
Toereloere, toereloere. 
(draai de handen om elkaar heen)
en nu doen we het nog een keer. (steek 1 vinger 
omhoog. Het kind mag zelf de vinger kiezen).

Een creatie maken

Sturen bij het vormgeven 
Je kunt ook sturen bij het vormgeven door een 
gedeelte van het werk aan te bieden. Bijvoor-
beeld een rolletje klei of een tekening van een 
figuur zonder hoofd. Vraag de kinderen om het 
werk af te maken. Kun jij van de klei een slak 
maken? Ik zie een pop maar hij heeft geen hoofd. 
Kun jij dat tekenen? 

Vormgeven bij een verhaal 
Laat de kinderen ook iets maken bij een voorge-
lezen verhaal. Lees het verhaal en bedenk samen 
wat ze over het verhaal willen laten zien. Ga door 
met vragen over de materialen die ze daarvoor 
nodig hebben. Doe hiervoor ook voorstellen: Zou 
je het ook van water kunnen maken? Waarom?



Van imitatiespel tot rollenspel
Sociaal-emotionele en talige ontwikkeling

Imiteren

Voordoen is nadoen 
De dreumes is gericht op groter worden. Hij wilt 
kunnen wat jij doet. Benoem de hele dag waar-
mee je bezig bent. Nu pak ik de stoffer en het blik. 
Ik veeg het zand op het blik. Dan doe ik mijn voet 
op het pedaal van de vuilnisbak. Nu doe ik het 
zand in de vuilnisbak. Zo, alles is weer mooi 
schoon. Geef de kinderen de mogelijkheid om 
mee te helpen. Maak een huishoek met levens-
echt materiaal. Dit geeft kansen op zelf doen, 
herhalen en ontdekken.

Imitatiespelletje ‘Doe zoals ik doe’
Dit is een simpel spelletje dat veel plezier geeft. 
Zeg: doe mij na en trek bijvoorbeeld aan je oorlel 
en zeg: tingelingeling. Of druk op je neus en zeg: 
toet toet. Geef ook de beurt aan het kind. Doe 
hem nu na. In het begin voelt het voor de dreumes 
veilig als hij gestuurd wordt. Geef dan voorbeel-
den: hoe doet de hond? Imiteer vervolgens de be-
wegingen die hij maakt.

Uitspelen van belevenissen

Spel verwoorden
Benoem wat het kind doet. Dit helpt het kind om 
woorden te geven aan zijn spel. De trein gaat over 
de rails naar het station. Je pakt de tijger en zet 
hem op de trein. Dit verwoorden is slechts een 
soort ondertiteling van het spel. Benoem hierbij 
ook de non-verbale reactie. Volgens mij is het een 
boze tijger. Jij kijkt zo boos bij het grommen. 

Spel stimuleren
Stimuleer het spel ook door een vraag te stellen. 
Kan de trein ook nog ergens anders naartoe? Of 
voeg een nieuw spelelement toe, zoals een nieuw 
attribuut. Bijvoorbeeld een rails met een split-
sing. Een andere mogelijkheid is opzettelijk iets 
verkeerd doen. Voorbeeld: Ga naar de ziekenhuis-
hoek en vertel dat je bent gevallen op je knie. Doe 
voor hoe je de pleister op de knie legt zonder het 
plastic van het plakgedeelte te halen. Goede kans 
dat een kind zegt: Nee, zo blijft hij niet plakken. 
Vraag het kind om het goede voorbeeld te geven. 

Fantasiespel en rollenspel

Spel structureren
Kinderen die in de overgangsfase van naast- 
spelen naar samenspelen zitten, hebben be-
hoefte aan een steuntje in de rug. Vraag naar 
een mogelijke rolverdeling. Het kind weet wat 
van hem wordt verwacht en bovendien weet hij 
ook wat hij van de ander kan verwachten. Jullie 
gaan naar de dokter. Wie is de dokter? Vraag ook 
naar de manier waarop de rol wordt gespeeld. Zo 
kan het kind nadenken over zijn eigen handelen. 
Vraag bijvoorbeeld: Is mama boos? Op deze ma-
nier ontdekt het kind zijn eigen gevoelens en 
voorkeuren. Het kan zijn dat het spel op een ge-
geven moment blijft steken of dat het samenspel 
niet op gang komt. Breng dan het spel op een ho-
ger plan door de rol van toeschouwer of mede-
speler aan te nemen. Op deze manier kun je het 
spel van richting veranderen.



Van imitatiespel tot rollenspel
Sociaal-emotionele en talige ontwikkeling

Imiteren

Rituelen
Net als thuis zijn er ook op de voorschool dage-
lijkse rituelen. Betrek de kinderen hierbij door ze 
er een rol in te geven. Zo worden alle papa’s en 
mama’s na een dagdeel spelen weer verwelkomd. 
Spreek elke dag af welk kind de deur open mag 
doen. Oudste peuters geven het voorbeeld. Laat 
het gekozen kind de deur openmaken en zeggen: 
Kom maar binnen, allemaal. Ook het liedje Hallo, 
hallo maakt kinderen spelenderwijs bekend met 
het voorstellen van jezelf en het verwelkomen 
van de anderen.
Hallo, hallo, hallo, (zwaaien naar elkaar)
ik ben (naam kind). (kind dat aan de beurt is, wijst 
naar zichzelf)
Hallo, hallo, hallo, (zwaaien naar elkaar)
wie ben jij? (kind dat aan de beurt is, wijst naar 
het kind naast hem; die is nu aan de beurt)
(afsluiting van liedje) ... en dit zijn wij (wijzen naar 
alle kinderen).

Uitspelen van belevenissen

Hetzelfde spel buiten spelen 
Laat de kinderen het spel ook eens buiten spe-
len. Deze setting maakt het spel ineens anders. 
Buiten is er veel meer bewegingsruimte. Ook de 
aanwezigheid van karren biedt andere mogelijk-
heden. En, buiten mag je harder praten en loeien 
als een sirene.

Fantasiespel en rollenspel

Map met spelideeën
Leg een map met plaatjes van sprookjes, thema’s 
en alledaagse handelingen in de huishoek. Hier-
door krijgen kinderen spelideeën. Dit neemt een 
stukje spelvoorbereiding bij de pedagogisch  
medewerker weg. Stimuleer het gebruik van deze 
map door er spelletjes in de kring mee te doen. 
Laat een kind een plaatje kiezen dat hij leuk 
vindt. Vraag wat er op het plaatje te zien is en 
laat het kind dit uitbeelden.



Van zelfcorrigerend spel naar regelspel
Cognitief, sociaal-emotionele ontwikkeling

Ontdekken

Alleen spelen
Bied aantrekkelijk materiaal aan om te sorteren 
en te rubriceren. Zo wordt het kind er als vanzelf 
naartoe getrokken. Zorg in eerste instantie voor 
de keuze uit materialen die maar op één manier te 
doen zijn. Dit kan van alles zijn: vershoudbakjes, 
cupcakevormpjes, maatbekers, insteekpuzzels, 
vormenstoven. Het spel met deze materialen is 
meer dan een leerdoel op zich. De dreumes leert 
door het grijpen van de materialen de wereld te 
begrijpen. Voorkom daarom dat je het spel over-
neemt, als het werkje niet lukt. Stimuleer het spel 
door vragen te stellen. Ik zie een eendje. Zie jij het 
ook? Pak het maar. Waar past het eendje in? Pro-
beer het maar. Geef het kind ook de tijd om te kij-
ken. Zo leert het wat de mogelijkheden van het 
spel zijn. Het ene kind wil het meteen zelf doen 
terwijl het andere kind er eerst over na wil denken.

Verbreden

Naast elkaar spelen
Ga naast het kind zitten en maak allebei een puz-
zel Benoem wat je doet: Eerst zoek ik de hoekjes. 
Nu ga ik de rand leggen. Dan nog het midden-
stuk. Stel tussendoor stimulerende vragen: Hoe 
zit dit nu in elkaar? Waar zal ik eens beginnen? 
Maar hoe ga ik nu verder? Geef ook eens een 
schouderklopje of een duim.

Vaste werktafels
Voor kinderen blijkt het niet altijd duidelijk te 
zijn waar ze hun gekozen werk mogen doen. 
Hang boven de werktafels bijvoorbeeld puzzel-
stukjes waar je mag puzzelen en duplostukjes 
waar je mag bouwen.

Verrijken

Samen
Bied het kind veiligheid door hem een aantal keer 
aan de hand te nemen. Laat de spelletjes zien en 
help hem bij het vragen wie er mee doet. Doe de 
eerste keren mee, zodat het spel met zijn regels 
bekend wordt. Samenspel en regelspelletjes vra-
gen namelijk om sturing. Verwoord het spelge-
drag, zonder het af te keuren. Zeg bijvoorbeeld 
tegen kinderen die antwoorden voorzeggen: Wat 
is het aardig dat je wilt helpen. Ik wil kijken of hij 
het zelf ook weet. Luister je mee?. Of tegen een 
kind dat vals speelt: Ik zie dat je 1 had gegooid 
met de dobbelsteen. Wil je graag sneller vooruit? 
Zullen we kijken of je de volgende beurt iets an-
ders gooit?. Laat de kinderen ervaren dat het leuk 
en gezellig is om samen een spel te spelen.

Beurtgedrag
Voor peuters is het moeilijk te onthouden wie er 
aan de beurt is. Maak daarom een tafelkleed met 
pijlen om dit duidelijk te maken.


