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Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Een totaalprogramma
voor baby's, dreumesen en peuters.

Uniek voor kindercentra: speciaal ontwikkeld voor kindercentra, met een totaalprogramma dat
aansluit op het dagritme van 0 tot 4-jarigen.
Stimuleert de brede ontwikkeling: de activiteiten zijn gericht op spraak- en taalvaardigheid, sociaalemotionele vaardigheden, motorische/zintuiglijke vaardigheden en de eerste rekenprikkels.
Belevingswereld kind: sluit aan op de belevingswereld van baby's, dreumesen en peuters: leren en
groeien door actief te spelen en ontdekken.
Horizontaal én verticaal: de activiteiten geven volop mogelijkheden om zowel met horizontale als
verticale groepen aan de slag te gaan.
Aansluiting basisschool: werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van
0 tot 4 jaar: ukken groeien als vanzelf toe naar groep 1.

Tien thema's: er zijn tien aansprekende thema's, gericht op de belevingswereld van het kind en het
'hier en nu'. Elk thema biedt activiteiten voor ongeveer zes weken.
Ieder thema bevat twaalf activiteiten: drie activiteiten voor de grote groep, zeven activiteiten voor
groepjes van maximaal drie kinderen én twee activiteiten om individueel te doen.
Activiteiten per leeftijdscategorie: elke activiteit is uitgewerkt per leeftijdscategorie: baby, dreumes
en peuter. Per leeftijdscategorie staat vermeld aan welke leerdoelen de kinderen werken.
Vast stramien: elke activiteit verloopt volgens een vast stramien met introductie, kern, uitbreiding en
afsluiting.
Vrije volgorde: het eerste thema is 'Welkom Puk!', daarna is de volgorde vrij.

zwijsen.nl/ukpuk

Uitgeverij Zwijsen BV
T 013 - 58 38 888
klantenservice@zwijsen.nl

Voor baby's, dreumesen en peuters: ontwikkeld voor baby's (0 tot 1,5 jaar), dreumesen (1,5 tot 2,5
jaar) en peuters (2,5 tot 4 jaar). Met activiteiten, doelen en aanwijzingen op maat per
leeftijdscategorie.
Woordenlijst per leeftijdscategorie: mooi aanbod ter bevordering van de woordenschat. De woorden
voor dreumes/peuter zijn zwart (zij leren alle woorden), de woorden voor baby's zijn paars.
Uitbreidingsmogelijkheden per activiteit: mogelijkheid om activiteiten uit te breiden met de
onderdelen 'uitbreiding' en ideeën', bijvoorbeeld voor kinderen die moeilijkere varianten aankunnen.
Basisschoolthema 4-jarigen: 4-jarigen krijgen een extra thema 'Ik ga naar de basisschool', vlak voor de
overstap naar groep 1.

Toetsing is niet het doel: spelen en ontdekken wél. Kinderen krijgen de ruimte om zelf te ontdekken,
spelen en groeien. Leidsters bieden de ukken informatie, ondersteuning en ruimte en sturen waar
nodig bij.
Kinderen mogen zélf ontdekken: respect voor autonomie staat centraal. Uk & Puk heeft vertrouwen
in de mogelijkheden van kinderen en geeft hen de kans om zélf op ontdekking te gaan.
Leidstervaardigheden: bij elke activiteit staan drie leidstervaardigheden centraal. De leidsters bieden:
1) emotionele ondersteuning, 2) informatie en uitleg én 3) structuur en grenzen. Indien gewenst zijn
observatielijsten beschikbaar.
Actieve, betrokken ouders: het speciale ouderprogramma 'Uk & Puk Thuis' geeft ouders een actieve
en betrokken rol en stimuleert hen om ook thuis met de thema's aan de slag te gaan.
Doorgaande leerlijn: naadloze aansluiting op Schatkist (groep 1-2) en later op Veilig leren lezen
(groep 3).
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