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Waarom is buiten spelen ook
alweer zo belangrijk?
I Buiten spelen geeft veel n-reer vrijl'reid: hnderen heb-

ben buiten meer bewegingsvrijheid en frisse lucht.
Vanaf de leeftiid dat kinderen zichzelf kunnen \.oort-
bewegen (kmipen, lopen) hebben ze buiten meer
vrijheid orn dingen uit te probererl en te fantaseren
dan binnen.

o Buiten spelen kinderen l'eel afrvisselender: buiten
is alleen al het weer inrmers elke dag andersl Het
waait, het regent ofhet zonnetje schilnt. Plassen om
in te stampen, modder om een spoor in te trekken,
her{stbladeren beestjes en rnooie (geluks)stenen die
je kunt zoeken ...

o Buiten spelen bevordert het samen spelen: samen

bladeren zoeken, ergens op klimmen, een hut bou-
wen of een zandkasteel graven. Als gastouder kun
je iets meer op afstand blijven waardoor de hnderen

Buiten spelen

rerfstryt

Ook als het weer minder wordt, kun je er prima opuit trekken met de kinderen.
Regel met de ouders dat je voor alle kinderen waterdichte, warme jassen en ste-
vige schoenen of laarzen hebt. Voor kinderen van alle leeftijden is het goed om
elke dag naar buiten te gaan. Het is de rol van de gastouder om hen in situaties te
brengen zodat ze kunnen spelen en ontdekken.

zich vanzelf sterker op elkaar gaan richten.
o Buiten spelen geeft betere kansen om te bewegen.

\{et name schoolkinderen hebben al een groot deel
van de dag gezeten, maar ook de jongste kinderen
vinden het heerlijk om te lopen, rennen, klimmen,
klauteren en te springen. Bewegen is goed voor de

motorische ontwikkeling van hnderen. Het heeft
een gunstig effect op de spijsvertering en helpt bij
het voorkorÍen van overgewicht.

Buiten spelen en de vier
pedagogische doelen
Werken aan de vier pedagogische doelen kan prima tij-
dens het buiten spelen.

{ Emotionele Veiligheid
I Een plekje voor jezelf

In de natuur vinden kinderen 'geheime' ontmoetings-
plaatsen om zich terug te trekken uit het directe zicht
van volwassenen. Om na te denken, te dromen, gehei-
men te delen, uit te rusten of om met anderen te klet-
sen.

Meer ruimte
In de natuur is meer ruimte voor verschi-llende activi-
teiten. Voor rustig en drukker spel. Om alleen of om
samen te spelen. Hierbij lopen kinderen elkaar minder
in de weg dan binnen.

Persoonlijke Competentie
Motorische ontwikkeling

trr is buiten meer rrrimte om gevarieerd te bewegen
dan binnen. Buiten kunnen kinderen graven, klimmen
en ldauteren, bouwen, rennen, verstoppen, rollen, glij-
den, springen en rog veel meer...
Spelen in de natuur is goed voor de motorische ont-
wikkeling en de ruimtelijke oriëntatie. Kinderen leren
in de natuur inschatten wat ze wel en niet kunnen en
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leren met r rijheid err \'€,r'i1nh\-oo]'(lelijktreid orn te gaan.
Dtrzrrdoor konrel onqelukken urincler vai,Lk r.oor bij ldn-
cleren die \ian jongs arf iLan r eel buitel spelen.
Creatieve ontwikkeling
Kin<leren gr:bmil<en natuurlijke rlateri:rlen orn rree tc
knutse]en, te bour,vc.n, te kokerr en bij rollenspel. Het
prikl<elt de lantasie eri nochgt uit tot zelfstiindig olt-
clekl<en. Zo kun jc nret een dode tirk tekeningcn naken
in het zrrntl. Ntltrtrr je l<unt hern ook als z-r,r,aard of nls
rlast vitn cen schip gebmiken of hc.rn gebmikel irls
stok om blooddeeg rnec. te roosterel boverr rle hete as

\ràlr een kampvuur'.

'Grote mensen'-activiteiten
h'r de n:Ltuur kunnen kinderen 'eclite' actir.iteiten cloen.
Bijvooràeeld een voecle{)lirlk timnreren nret 'echt'

gereedschap, kokel met 'eclrt' eten en 'echte' plarnten
en cliercn vangen rnet ecn schepnetje.

§ociale Competentie
Samenspelen

Ilct blijkt dat spelen in cle natrmr. positieve cÍïècten
hecÍÏ op ck: sociale relaties tusser kilcleren. In de
naturrr spelen jolrgens en meisjcs err kilcleren vatr \rer.-

scirillende lereftijden rneer met ellttrar siunen.
Helpen
Lr cle latuur u,orlen kinderen gestinruleerd elkarrr tc
helpen. Bijvoorbeeltl bij het bouu,en \.trn een hut of bij
het opzoeken u,cll< irsect een kind heeÍi ger-algen.
Verzorgen
l)e verzorging van clieren en planten liei:Íi op sonr-
nrigc. kinderen een kalrnerende invloed. Dierer-r kun-
ner e en vertrorrr,r,d speelntaatje zijn rroor kirideren. Het
roelt lekker aàn orrt een konijn te aaier err het geelrt
etrr goed gevoel als je de clic.ren een schoon hok lrebt
gcí{rYelt.

O,rk leler kirrrleren onrgiiiln n'ret Íirctoren die je niet
krurt r oorspellel, zoals een pkttselinge r.egelbui.
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Normen, waarden en cultuur
Afspraken

In de natuur- lnoeter) kinclercn lercl om al-spraken te
mi,Lken en ziclr lrieraan te houclen. ()oL kr-ijqcn kinde-
ren inzicht in de achter'liggenile geclac,hten bi1 rcqels
en aÍspraken. Bijvoorbeelcl dat zij niet r-elcler nroger)
clan cle grenzen virn het spcelterrein, orldrrt ze anclers
niet mcrken wrlltneer het tijd is orn tenrg te gtrzrn liritr.
huis.

Natuurbehoud
Kirtcleren elvaron in de n:rtrrur cle seizoenen. cle

invloecl r.an het r.r,eer, de elementen (aarde, lucht, r.uur
r:n u,ater), ntilieuber.r,ust getlrag cl respectr-ol orrgàan
nret pianten, beestjes en dieren.
Ook leren l<irdc.ren op een praktische manier over de
sarne,nhang in de natuur (cle plart heeÍi zol en rr,,ntcr
loilig cn r-erliest blacl ir de herÍlst en andere bor.nen
bliiven groen).

Kincleren dje van jongs af zlan oog krijgel voor cle

ntttrurr, ziju lrrter meestal meer bereid zich in te zetteri
voor het behoucl rran tle naturrll
Levensloop
De seizoenen l<unnen aanleidlng zijn tot verschillcncle
gesprekken. l)e hcrfst is bljvoorbeeld geschikt ori-r te
praten over leverr c.n clootlgaan.

praktisch boekje over natuur,
hierover is ook een E-learning-
module beschikbaar, zie hiervoor
www.eschoo lk inderopvang.n I

Andere interessante sites zijn:
www"natuurmonumenten.nl
www.k indvannàture.nl
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