
Instructie bouwopdracht kdv voor professional

PPINK houdt in de week van 13 t/m 16 sept. 
een 4daagse voor de pedagogisch 
professional en de beleidsmw/ coach. 
Tijdens de PPINK 4daagse bieden we je 
volop inspiratie en verdieping. 
Ook voor de kinderen met wie jullie werken bieden we activiteiten zodat jullie met
elkaar aan de slag kunnen. Omdat kinderen, ouders en je werkgevers op jou
kunnen bouwen, staat vandaag in het teken van BOUWEN. 

Voor de BSO is er een bouwplaat gemaakt, deze is te downloaden via
www.ppink.nl. Met die bouwplaat en allerlei andere creatieve materialen kunnen
de kinderen hun eigen BSO bouwen. Voor de peuters kan je aan de slag met
allerlei concrete bouwmaterialen.

Voorbereiding
Verzamel allerlei materialen waarmee kinderen kunnen bouwen, zoals blokken,
lege dozen en duplo. Leg de materialen klaar op een plek waar de kinderen
voldoende ruimte hebben om te bouwen en waar ze er goed zelf bij kunnen.

Uitvoering
Vraag de kinderen een eigen kinderdagverblijf te bouwen. Je kan dit samen met
de kinderen doen, of ieder kind apart laten bouwen. Als de kinderen aan het
bouwen zijn kan je steeds vragen stellen. Dat kunnen vragen zijn over wat ze
bouwen (bijvoorbeeld: hoeveel groepen heeft jouw kinderdagverblijf?) maar dat
kunnen ook vragen zijn over iets dat gebeurt in het bouwproces. Als bijvoorbeeld
de blokken omvallen (Wat gebeurt er nu? Waarom gebeurt dat? Hoe kunnen we
dat beter bouwen?).

Variatiemogelijkheden
Je kunt deze activiteit aanpassen al naar gelang de leeftijd van de kinderen.
Baby’s zullen nog niet echt iets bouwen. Die kunnen spelen met de grote
materialen, ze ontdekken, voelen etc. Bij jonge peuters zal het met name gaan
om het verkennen van de mogelijkheden van de materialen en het bouwen zelf.
De oudere peuters kan je uitdagen door het steeds een beetje moeilijker te
maken.  Door tijdens het bouwen het gesprek aan te gaan leren de kinderen
allerlei begrippen.        

Afronding
Rond de activiteit af door het kort na te bespreken. Wat hebben jullie gedaan?
Wat gebeurde er? En misschien kunnen jullie elkaars bouwwerken bewonderen?

Bouw je eigen kinderdagverblijf
 

Heb je leuke foto's van het bouwen en wil je deze delen? Zet ze op social media
met vermelding #ppink4daagse of mail ze naar aanmelden@ppink.nl. Let op:
zorg dat kinderen onherkenbaar in beeld worden gebracht!


