Hand out RUIMTE VOOR JONGENS
JONGENS (in het algemeen)
Verschil in MOTORIEK
 jongens blijven langer hangen in de grove motoriek (moeite met de fijne motoriek)
 hun brein geeft aan: ‘Verken de ruimte’ en ‘Ontwikkel je spieren en coördinatie’.
 kunnen minder lang stil zitten
TIPS










veel bewegen/buiten spelen
activiteiten waarbij ze kunnen rennen, fietsen, klimmen
sjouwen, trekken, duwen, bouwen
vloerpuzzels
groot constructie materiaal
symmetrische activiteiten b.v. kruiwagen duwen
water, zand, modder
balspelen (grote en kleinere ballen)
muziek, ritme, trommelen

Verschil in de ontwikkeling van het DENKEN
 jongens onderzoeken door ‘trial and error’
 experimenteren met materialen en objecten
 imiteren
 praten en doen
 de informatieverwerking duurt langer (horen het 1e gedeelte van wat je zegt)
TIPS








praat langzaam (jongens onthouden gemiddeld de 1e acht woorden van een instructie)
geef wat meer denktijd
show voorbeelden, gebruik platen, prenten
laat ze bewegen
geef tijdens een luisteractiviteit iets symmetrisch zoals een balletje in handen
gebruik kleur en spannende boeken met een plot of probleem
doe iets geks en gebruik humor

Verschil in SPEL
 jongens komen tot ‘dieptespel’ door langer met hetzelfde spel/ speelgoed te spelen
 stoeien, trekken en duwen
 halen grappen met elkaar uit
 lopen elkaar en anderen omver
 willen scoren, meten zich met elkaar
 zijn competitief/willen winnen
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TIPS








geef gelegenheid tot stoeien
duw - en trekspelen
langdurig in de bouwhoek of met hetzelfde speelgoed/spel
materiaal waarmee ze kunnen experimenteren en/of kunnen slopen
laat ze sjouwen: tafels, stoelen, kussens, spelmaterialen
geef gelegenheid tot schreeuwen
zacht materiaal versus hard materiaal

Verschil in EMOTIE
 gevoelens van angst en woede bij emotionele gebeurtenissen bv bij conflicten,
onrechtvaardigheidgevoelens
 impulsief
 kijken je heel even aan, en kijken dan weer weg
TIPS









laat ze veilig uit razen
bespreek op een later moment
ga een stukje lopen of ga bij het constructie materiaal zitten
stel open vragen
dwing aankijken niet af
praat langzaam op lage toon
word niet boos
laat ze hun emoties verwoorden

In het ALGEMEEN
 structuur, vast ritme, volgorde
 duidelijke regels
 gelegenheid tot bewegen
 respect voor hun zijn
MEISJES (in het algemeen)










kijken vlak na de geboorte langer naar gezichten
maken oogcontact
lachen vriendelijk als je ze iets vraagt
doen (meestal en meteen) wat je van ze vraagt
zijn ordelijk en netjes
luisteren
zijn sociaal en vragen zich af wat anderen nodig hebben (empathie)
zijn taalvaardiger (hebben grotere woordenschat)
houden zich vaker aan de regels

Inah Ritsema
www. inahritsema.nl
050 309 4741/ 06 292 20 195

