Heerlijke hangplekjes
Bouw met verschillende materialen hutjes om in te spelen
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of klamboes over? Wij willen ze overal heen
slepen en lekkere hangplekken bouwen. Lever het maar bij ons in, dan kunnen wij er lekker
mee spelen.
Duratie

:

30 minuten

Voorbereidingstijd

:

15 minuten

Ontwikkeling

:

• Cognitieve ontwikkeling: Meten, Sorteren en
ordenen
• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, Grove
motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen, Zelfstandigheid
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep

:

Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit

:

Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte

:

Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• wasknijpers
• waslijnen of touwen
• doeken, kussens, klamboes, lakens

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Het kind gebruikt zijn beeldende expressie om een
hut te bouwen. Om te kunnen bouwen maakt het kind gebruik van zijn motorische vaardigheden. Met verschillende
lichaamsbewegingen worden de hutten in elkaar gebouwd. Het kind kan samen met andere kinderen in de hut spelen
(sociaal-emotionele ontwikkeling). Het kind overlegt samen met de andere kinderen hoe de hut precies gebouwd gaat
worden (mondelinge taalontwikkeling). Samen meten de kinderen uit waar welk onderdeel van de hut past (cognitieve
ontwikkeling).

Uitleg activiteit
Het doel van deze activiteit is om de fantasie van kinderen te prikkelen en samen met hen de leukste hutjes en
verstopplekjes te maken. Ze kunnen hier vervolgens dan samen in spelen, lekker ontspannen (slapen), misschien samen
een boekje lezen, enzovoort. Dit is een activiteit waar kinderen de hele middag zoet mee kunnen zijn en het is zelfs zonde
om het op te ruimen. Ze kunnen dan de volgende keer weer verder spelen.

Inspiratie
Hieronder kun je wat tips lezen ter inspiratie om hutjes te bouwen. Hang bijv. wat doeken op aan een lijn met wasknijpers.
Zorg ervoor dat deze niet te hoog hangen. Kinderen kunnen er nu een tent van bouwen door er andere voorwerpen onder te
plaatsen.

Speel je binnen? Leg dan wat doeken over tafels heen. Kinderen kunnen hiermee een fantastische hut bouwen. Heb je wat
stoelen staan? Hang hier een doek overheen, zodat het als hutje functioneert.
Let wel goed op de veiligheid van de kinderen terwijl ze bouwen. De hut moet natuurlijk wel stevig zijn. Zie onderstaande
foto's voor wat meer inspiratie.

Laat kinderen een rollenspel spelen in de hut. Wat spelen we? Wie komt er bij ons op bezoek? Drink en eet samen wat
gezellig in de hut en maak er een gezellige boel van. Nodig evt. ouders uit om een kijkje te nemen in de verschillende hutjes.
Veel plezier!

Variatie
Het is erg leuk om buiten hutten te bouwen! Als het weer het toelaat kun je naar buiten toe met de kinderen en daar hutten
bouwen. Verder kun je ook het bos ingaan en daar met takken een hut bouwen. Ook kun je dit prima binnen doen wanneer je
niet naar buiten kunt. Wees creatief!

