
Tafelpoppenspel op de speelplaats-vertel-speeltafel 

Als jonge kinderen buiten spelen, doen zich allerhande situaties voor waarin sociale 
vaardigheden van pas komen.  

Sociale vaardigheden leren kinderen stap voor stap.  

Peuters moeten om te beginnen leren emoties te herkennen en benoemen. Naarmate kinderen 
ouder worden, leren ze om situaties vanuit verschillend perspectief te bekijken.  

Als je goed vanuit verschillend perspectief kunt kijken, kun je je beter inleven en problemen 
oplossen.  

Niet bij alle kinderen verloopt het ontwikkelen van sociale vaardigheden vanzelf. Door met 
knuffeltjes  buitenspel-ervaringen op de vertel-speeltafel  na te spelen, help je kinderen bij het 
zich leren inleven in anderen. Het spelen met knuffeltjes die aan een bepaalde rol gekoppeld 
zijn, is om te beginnen makkelijker dan zelf verschillende rollen te spelen.  

Speelplezier tv 

Op de gratis toegankelijke button Speelplezier thuis op www.speelplezier.tv hebben we van de 
dvd ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ vijf tafelpoppenspelen over buitenspel toegevoegd om 
zowel in de groep als thuis te bekijken.  
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De tafelpoppenspelen gaan over situaties die je ook in de dagelijkse praktijk tegen kunt komen.  

In ieder fragment staat een andere emotie centraal. De betekenis van de ‘emotiewoorden’ 
wordt uitgebeeld en uitgelegd. Ook zien de kinderen hoe de verschillende personages in de 
diverse situaties reageren. 

De hoofdrolspelers in de dvd-fragmenten zijn:  

• muis: sociaal vaardig, vrolijk, invoelend, behulpzaam; 
• haas: verlegen en bang;  
• tijger: wild, stoer en onbezonnen; 
• olifant: lomp, onhandig en onzeker. 

De spelfragmenten gaan over: 

• Verdrietig, droevig, verdriet, huilen; 
• Bang, schrikken; 
• Kwaad, heel erg boos; 
• Verlegen, niet durven; 
• Onzeker, wel, niet, afvragen. 

In de dvd box: ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ zit een poster. Op deze poster staan de 
speelplannen van de filmfragmenten.  

Het spel in je groep  

Je kunt in je groep een ‘speelplaats-vertelspeeltafel’ inrichten. Op de film zie je hoe je met 
eenvoudige, voor de hand liggende materialen zoals takken, dikke kaarsen, plastic planten en 
een bakje met zand een speelplaats-vertelspeeltafel inricht.  

Het kan natuurlijk ook met houten bouwstenen, popjes of met constructiematerialen, ©Duplo-
stenen en poppetjes. Je kunt de tafel het hele jaar laten staan en gebruiken om de 
filmfragmenten met eigen popjes na te spelen.  

Zorg dan wel dat ieder popje in verschillende situaties dezelfde emotie vertoont.   
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Je kunt je ook laten inspireren door spelsituaties die je buiten hebt geobserveerd. Je speelt zo’n 
situatie na zonder natuurlijk naar de betreffende kinderen te verwijzen. Je kunt ook een conflict 
of sociaalvaardigheidsprobleem naspelen, stoppen en dan de kinderen een oplossing laten 
bedenken en spelen.  

Oudste kleuters en kinderen van groep drie kunnen hun eigen speelplaatservaringen naspelen 
en tekenen. Je kunt de tekeningen verzamelen in een speelplaatsboek waarbij je bij ieder 
speelplan met een pictogram aangeeft over welke emotie het gaat.  

In groep twee en drie kun je ook, tijdens een begeleide activiteit in de kleine groep, met vier 
kinderen een nieuw tafelspel rondom dezelfde emotie bedenken, spelen en tekenen. De 
volgende dag speel je dat spel dan samen met een van de kinderen voor de grote groep. Je 
hangt het getekende speelplan bij de tafel.  

Als je samen met twee tot drie kinderen een speelplaatservaring speelt op de vertelspeeltafel, 
draai je de rollen na één keer spelen om zodat bijvoorbeeld het boze kind ervaart wat het 
bange kind heeft ervaren en andersom.  
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Ben je in het bezit van de dvd ‘Speelplezier met tafelpoppenspel ‘dan kun je, onder de button: 
instructie→ ‘Zien spelen doet spelen’→ ’empathie’, bekijken hoe je in een combinatiegroep 2/3 
het geleid spel in de grote groep en het begeleid tafelpoppenspel in de kleine groep vormgeeft. 
Op deze dvd zie je ook, aan de hand van voorgespeelde verstopspelen, hoe de ontwikkeling 
van het leren denken over het denken van anderen verloopt. (Bij de aanschaf van de DVD zit 
ook een inlogcode om de films online te bekijken). 

Ouderbrief 

Maak een ouderbrief waarin je vertelt hoe en waarom je in de groep bezig bent met 
tafelpoppenspel rondom buitenspelervaringen. Verwijs ze naar de filmfragmenten op 
Speelplezier tv en geef suggesties voor gesprek en spel. 

Boekentip  

Mies van Hout maakt prachtige prentenboeken over emoties zoals:   

‘Vrolijk’ , ‘Vriendjes’ en ‘Verrassing’ 

Op haar site www.miesvanhout.nl  geeft zij ook doe tips bij haar boeken. 

Veel speelplezier! 

INSPIRATIEBLAD - NIEUWSBRIEF MEI 2020

www.speelpleziermethodiek.nl 
www.speelplezier.tv 

info@speelpleziermethodiek.nl 

4

http://www.speelpleziermethodiek.nl
http://www.speelplezier.tv
mailto:info@speelpleziermethodiek.nl
http://www.miesvanhout.nl
http://www.miesvanhout.nl
http://www.speelpleziermethodiek.nl
http://www.speelplezier.tv
mailto:info@speelpleziermethodiek.nl

