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verschillende

: Naam van het spel past niet bij de belevingswereld van een peuter.

: Speels
: 0003
: Spel bestaande uit kartonnen kaartjes met vierkanten, cirkels en driekhoeken in
uitvoeringen en kleuren.

Leeftijd Opgegeven :

Advies

:

3+ Inclusief waarschuwing voor kinderen jonger dan 3 jaar.

idem. In de praktijk kunnen kinderen vanaf 2 jaar hier mee spelen, maar
volgens de normen is deze aanduiding correct. Zie verder bij
speelmogelijkheden

Speelmogelijkheden
Opgegeven : Sorteren naar vorm en kleur

Advies

: Meer informatie. Dit spel geeft mogelijkheden tot sorteren op kleur, vorm, vormen van
hetzelfde formaat, vormen op dezelfde kleur. Het is goed mogelijk om zowel met de
overeenkomsten als de verschillen verschillende spelletjes te spelen. Bijvoorbeeld; sorteren op dezelfde
vorm op dezelfde kleur, sorteren alleen op vorm, alleen op kleur, op grote driehoek bij grote driehoek of
kleine cirkel bij kleine driehoek, enzovoorts.
Speelwaarde :
Opgegeven:
sorteren, zoek dezelfde.

Advies
: Sorteren is voor peuters de belangrijkste activiteit. Hiermee kunnen ze kennis ordenen,
waarmee benoemen mogelijk wordt. Sorteren op kenmerken is belangrijk voor de voorwiskundige initiatie
waardoor kinderen in staat zijn bij gelijke kenmerken toch onderscheid te maken op basis van de
afwijkende kenmerken. Bijvoorbeeld; het verschil tussen kat en hond …allebei dieren, harig en op vier
poten. Dit vermogen om snel overeenkomsten en verschillen te kunnen plaatsen draagt bij aan snel
kunnen verwerken van informatie en daarmee aan de ontwikkeling van intelligentie. Intelligentie is
immers het vermogen om gegevens op basis van inzicht in hun betekenis met elkaar te kunnen
combineren. Dit speelgoed sluit hier in beginsel op aan…maar is verder uit te werken door meer
toelichting te geven op de mogelijkheden.
Aanvullende opmerkingen:
Jammer dat de doos gemaakt is van dun karton en dat de losse onderdelen, waarvan sommige wel erg
klein zijn, geleverd worden in een eenmalig te openen plastic zakje. Hierdoor zal dit speelgoed snel
incompleet raken. Mijn advies is om de losse onderdelen in een hersluitbaar zakje te doen en het geheel
in een stevige meermalen te gebruiken verpakking. In plaats van de kartonnen kaartjes adviseer ik
kunststof stenen met in reliëf aangegeven vormen waardoor deze ook voelbaar zullen zijn. Dit stimuleert
gebruik door peuters en kinderen met een beperking.

Dit is speelgoed met potentie maar de uitvoering staat optimaal gebruik vooralsnog in de weg.

