CHALLENGES
STEM

Experimenteren met je stem:
zoemen, neuriën, blazen, zacht en
luider, langzaam en snel, met en
zonder melodie, ook als je
voorleest...
Hoe reageren de kinderen?

Experimenteren met liedjes.
Welke liedjes werken goed?
Zingen de kinderen mee?
Wat doen baby's?

Experimenteren met jouw fantasie.
Welke speelversjes of liedjes kan
je zelf bedenken?
Bij verzorgen, eten, gaan slapen,
tijdens vrij spel...?
Wat doen de kinderen?
Wat doen baby's?

Experimenteren met
speelversjes.
Welke versjes werken goed?
Wat doen de kinderen? Zijn ze
geïnteresseerd? Doen ze mee?

CHALLENGES

GEZICHTEN EN VERSTOPPEN

Experimenteren met
gezichtsuitdrukkingen:
glimlachen, verbaasd kijken,
gekke bekken trekken.
Hoe reageren de kinderen?

Experimenteren met spiegels.
Wat doen de kinderen? Zijn ze
geïnteresseerd in hun eigen
spiegelbeeld? Gaan ze wat
dichter zitten en proberen ze het
spiegelbeeld aan te raken?
Herkennen ze zichzelf?
Wat doe jij?

Experimenteren met boekjes,
versjes, liedjes over gezichten of
over verstoppen

Experimenteren met
verstopspelletjes
Hoe reageert een baby? Een
peuter?

CHALLENGES
FANTASIE

Observatie imitatie
Wie doen de kinderen na?
Zie je dit ook bij baby's?
Kan je materialen toevoegen om
dit spel nog leuker te maken?
Mag je meespelen?

Observatie doen-alsof-spel
Welke rollen spelen de kinderen?
Hoe gebruiken ze hun fantasie?
Mag je meespelen?

Experimenteren met 'verborgen'
verhalen
Welke verhalen zijn 'verstopt' in
speelversjes, liedjes, prenten in een
boek of een magazine, bij foto's, op
objecten ... ?

Verhalen in een boek
Samen een eenvoudig verhaaltje
ontdekken, een langer verhaal
voorlezen.
Welke reacties zie je?

CHALLENGES
SCHADUW EN LICHT

Experimenteer met jouw schaduw
en die van de kinderen als de zon
schijnt. Dit kan binnen of buiten.
Hoe reageren de kinderen?
Wat vertel je hierbij?

Kleef gekleurde plastic folie op een
raam. Wat gebeurt er als de zon hier
door schijnt?
Merken de kinderen de gekleurde
lichtvlekken op de grond? Wat doen
ze ermee? Wat doe jij?

Vang het zonlicht in een handspiegel
en laat het lichtje zachtjes door de
ruimte glijden.
Proberen de kinderen het lichtje te
vangen? Wat zeg jij?

Experimenteer verder met
schaduw en licht: discobal,
lichtsnoer, zaklampen,
lichtjesparcours, projector...
Krijg je het gevoel dat je theater
maakt?

CHALLENGES AFBEELDINGEN

Scan je leefgroep, ook spelmateriaal
en kleding. Waar zie je afbeeldingen?
Kunnen kinderen die ook zien?
Kan je nog afbeeldingen toevoegen?

Ga op leeswandeling! Kijk goed om je
heen. Waar zie je afbeeldingen? Zien
de kinderen die ook? Sta gerust even
stil bij een afbeelding die de kinderen
interessant vinden. En vertel!

Kies een foto of een andere
afbeelding. Vertel wie of wat erop
staat. Bedenk een naam voor de
personages. Kan je er een verhaal
bij verzinnen?

Maak je eigen
kamishibaiplaten! Teken,
schilder of zoek afbeeldingen in
een tijdschrift.

CHALLENGES BOEKEN

Verzamel verschillende soorten
boeken. Denk ook aan magazines,
foto-albums enz. Leg ze netjes op een
tafeltje of op de grond.
Laat nu de kinderen de leiding
nemen. Wat doen ze?

Neem een kind op je schoot en kijk
samen in een boek, magazine, fotoalbum. Laat het kind de baas zijn van
het boek en kijk mee met het kind.
Vertel over wat jullie samen zien.

Maak zelf boekjes! Zorg voor
variatie. Welke boeken vallen het
meest in de smaak bij de
kinderen? Heeft elk kind een
voorkeur? Kan je voor elk kind een
eigen boek maken?

Maak je leeshoek gezellig.
Experimenteer: welke
materialen zijn aantrekkelijk
voor de kinderen? Voeg ook
losse prenten en objecten toe.
Denk aan rust en comfort.

