Iedereen is anders
Het is belangrijk dat jij als gastouder aan kinderen laat zien dat iedereen anders is en dat dat helemaal prima is.
Kinderen leren zo zichzelf en anderen te accepteren zoals ze zijn. Onderstaande spelletjes kunnen je helpen om
kinderen hiervan bewust te maken en dragen bij aan de emotionele veiligheid binnen jouw opvang.
Geboortekaartjes in de kring
Vraag de kinderen een geboortekaartje van zichzelf mee te brengen. Bekijk de geboortekaartjes samen met de
kinderen. Wat staat erin? Leg de kaartjes in de kring. Hoeveel kaartjes zijn er? Hoeveel kinderen zijn er in de groep?
Hoeveel kaartjes van jongens zijn er? En hoeveel van meisjes? Welke kleuren hebben ze? En hoe zien de
gebruikte plaatjes eruit?
Stel allerlei vragen en ontdek samen de overeenkomsten en verschillen.
Lichaam omtrekken
Een kind gaat op groot stuk papier liggen. De gastouder of een (ouder) kind trekt het kind om. Daarna worden de
lichaamsdelen benoemd en eventueel erbij geschreven. De kinderen kunnen het afgebeelde kind daarna in gaan
kleuren. Het is ook leuk om elk kind op dezelfde plek over te trekken, dan kun je nog beter vergelijken. Deze activiteit
kun je ook buiten uitvoeren met stoepkrijt.
We zien er niet hetzelfde uit
De kinderen vergelijken elkaar aan de hand van meegebrachte foto’s of gewoon zo. Wat is hetzelfde, wat is anders?
Is iedereen even groot? Welke kleur ogen heeft iedereen? Hoe zitten de haren? Wat voor kleren hebben jullie
aan? enz.
Spiegel spinnenweb
Nodig: bol wol
De kinderen zitten in een ruime kring of aan tafel. De gastouder noemt een overeenkomstig kenmerk van zichzelf
en een ander kind: “ik heb een bril op, Joep heeft ook een bril op”. De bol wol gaat van de gastouder naar Joris.
De gastouder houdt het uiteinde vast. Nu is Joris aan de beurt om een overeenkomst te zoeken: ik heb.... en ......
heeft dat ook. De bol wol gaat verder. Zo ontstaat er een spinnenweb.
Meten is weten
Een leuke en geschikte activiteit het thema ‘iedereen is anders’ is het meten van de kinderen in de opvang. Hoe
lang is iedereen? Wie denken wij dat het grootst is? Wie zou het kleinst zijn? Hoe kunnen we weten of dit klopt?
Zet verschillende kinderen tegen elkaar en kijk telkens wie het grootst of kleinst is. Plak een stuk behangrol tegen de
deur en laat de kinderen hier tegen staan. Streep aan hoe groot het kind is en schrijf de naam van het kind erbij.
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