Wer ken met t he ma's

Inleiding Werken met thema's
Werken aan een thema betekent voor kinderen dat ze zich
helemaal in een onderwerp kunnen verdiepen, dat ze het kunnen
verkennen en onderzoeken. Zo raken ze er steeds meer bij
betrokken, maar alleen tot een bepaald moment; dan is de
interesse opeens over en willen ze overschakelen naar een volgend
onderwerp dat hun boeit.
Zoals je in de klas een actueel thema kunt stimuleren met
materialen die je verzameld hebt, zo kan dat buiten net zo goed.
Soms kan het klassenthema ook buiten vorm krijgen, soms is er
gewoon een buitenthema. Op de speelplaats vinden themaactiviteiten plaats, die in de klas niet mogelijk zijn vanwege de
beperkte ruimte, of omdat ze te veel geluidsoverlast of rommel
geven.
Bij het werken met thema's kan het spel zich ontwikkelen. We
zien bijvoorbeeld dat de kinderen eerst volop experimenteren, wat
soms leidt tot dollen en rommelen. In de volgende fase ontstaat er
dan spel, bijvoorbeeld een rollenspel.
Wanneer je het idee hebt dat de kinderen te lang in het
experimenteren blijven hangen, dan kun je ze tot een rollenspel
aanzetten door suggesties te geven voor wat ze kunnen spelen, of
door mee te spelen. Bij ieder thema zullen we ook vragen geven,
die het spel van de kinderen op gang kunnen brengen.
Na afloop van een thema bewaar je de materialen in een
themadoos. In de praktijk blijkt dat kinderen na de afsluiting van
een thema wel behoefte hebben om nog eens met die specifieke
materialen te spelen. Met behulp van die doos kun je daardoor
gemakkelijk inspelen op de interessen die er bij de kinderen leven.
En ook voor een volgende groep is het natuurlijk leuk als je zo'n
doos achter de hand heeft. Eventueel kun je dan met de opgedane
ervaringen de doos aanvullen en uitbreiden. Langzamerhand zal er
zo een themadozen-serie groeien.
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