
WERKEN MET SPEELPLEZIER 
SPEELPLANKAARTENSETS VOOR 

SPEL- EN TAALSTIMULERING

Een Speelplezier speelplankaartenset 
bestaat uit een doosje gevuld met een 
aantal kleurrijke gelamineerde getekende en beschreven 
spelscripts en een instructieboekje. 
De speelplankaartensets zijn bedoeld voor iedereen die 
tegelijkertijd zowel de spel- als de taal- en denkontwikkeling 
van jonge kinderen wil stimuleren. Ze kunnen worden ingezet 
in peuter- en kleutergroepen in zowel het regulier als het 
speciaal onderwijs.
Ze bieden speelse professionals concrete handvatten om 
binnen actuele thema’s spel te faciliteren, te demonstreren 
en te begeleiden. De spelscripts op de kaarten zijn vooral 
gericht op rol- en themaverkenning, de bijpassende spel-
handelingen en daaraan gekoppelde taal. 

Spee e el lp zi rmethodiek



De onderstaande Speelplezier speel-leerroutines worden liefst dagelijks uitgevoerd.

Demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep
Een speelplan of een onderdeel daarvan wordt door de volwassene (in een rol) met of 
zonder pop(pen) gedemonstreerd. Aansluitend wordt de betekenis van een aan het 
demonstratiespel gekoppeld nieuw woord samen net-alsof uitgebeeld en zo lijfelijk 
ervaren. De speelplankaart wordt gepresenteerd en ter inspiratie in de betreffende 
hoek opgehangen.

Begeleide spelactiviteit in de kleine groep
Iedere dag kan een groepje kinderen worden begeleid bij een thematisch spel met een 
bedoeling zoals bijvoorbeeld: rolverkenning of in rol de functie van geschreven taal 
ervaren of in rol meten/wegen. 

Vrij spel
Het demonstratiespel en de speelplankaarten zijn, voor kinderen die uit zichzelf 
niet voldoende tot doen-alsof komen, inspirerende voorbeelden. De volwassen 
spelpartner kan in een rol of met een pop meespelen en zo het spel en de 
taalproductie uitbreiden. Als kinderen zelf nieuwe spelhandelingen toevoegen, kan 
daar een nieuwe speelplankaart van worden gemaakt. Spelvaardige fantasierijke 
kinderen gaan hun eigen weg. Ze borduren voort op het spelthema of verbouwen 
de speelhoek tot een totaal andere zelfgecreëerde fantasiewereld. Ze zitten 
volledig in de flow van hun eigen spel en hebben, tenzij zij er zelf om vragen, geen 
volwassen spelpartner nodig.

De kaartensets 
met een omschrijving van de inhoud

Doe mee met Snuf, met instructie-dvd.
Met de op deze kaarten beschreven demonstratiespelen 
geeft u een impuls aan het spel in de huishoek.
Het accent ligt op rollenspel, taal en tijdsbesef.

Vadertje en moedertje spelen
Met de op deze kaarten beschreven demonstratiespelen 
geeft u een impuls aan het spel in de huishoek. 
Het accent ligt op rollenspel en taal. 
Spelinhouden: 
- diverse huishoudelijke bezigheden;
- huisdieren verzorgen;
- de baby verzorgen;
- gezellig avondje;
- spel in het poppenhuis.



We spelen Sint en Piet 
Met de op deze kaarten beschreven demonstratiespelen 
geeft u een impuls aan het Sinterklaasspel in de (huis-)hoek 
of themahoek en diverse andere hoeken.
Het accent ligt op rollenspel en taal.

Doktertje spelen 
Met de op deze kaarten beschreven demonstratiespelen 
geeft u een impuls aan het doktersspel in de (huis-)hoek of 
themahoek en diverse andere hoeken. 
Het accent ligt op rollenspel en taal.

Winkeltje spelen 
Met de op deze kaarten beschreven demonstratiespelen 
geeft u een impuls aan het spel in een winkel.
Het accent ligt op rollenspel en taal in combinatie met:
- de functie van lezen en schrijven;
- getalbegrip;
- meten/wegen.

Met speelplezier het jaar rond
Met de op deze kaarten beschreven demonstratiespelen 
geeft u een impuls aan het spel op de vertel-speeltafel. 
Het accent ligt op tafelpoppenspel, taal en de diverse 
jaargetijden (natuur en tijdsbeleving).

Bouwen met Vik Vierkant, 
Roos Rond en Dik Driehoek
Met de op deze kaarten beschreven demonstratiespelen 
geeft u een impuls aan het spel in de bouwhoek en aan de 
bouwtafel.
Het accent ligt op:
- de eigenschappen en namen van diverse vormen 

herkennen en benoemen;
- construeren en bouwen op een ondergrond;
- meten (torens, bruggen en kasten bouwen);
- WK of EK voetbal op de bouw-vertel-speeltafel. 

Doe mee in het atelier
Op deze kaarten staan atelieractiviteiten in de kleine groep 
beschreven. De kaarten kunnen ook heel goed worden 
ingezet bij een thema: ‘Ik ben een uitvinder’ of ‘Ik ben een 
kunstenaar’. 



Combineren van de kaarten 
uit verschillende sets 

Binnen een thema kunnen kaarten uit meerdere sets gecombineerd 
worden. In onderstaand overzicht staan een aantal suggesties om 
speelplankaarten van twee of meerdere sets binnen een thema te 
combineren.

Mijn huis heeft heel veel kamers 
Het accent ligt op de inrichting en functie van de diverse kamers in een huis. 
De dag na ieder demonstratiespel wordt het demonstratiespel op de bouwtafel met 
popjes in een poppenhuiskamertje herhaald (wekken ➔ slaapkamer, ontbijten ➔ 

woonkamer of keuken etc.).
Speelplankaarten: 
Doe mee met Snuf: kaart 01: wekken (slaapkamer), kaart 10: welterusten 
(slaapkamer), kaart 02: ontbijten (keuken).  
Vadertje en moedertje: kaart 01: koken, bakken en braden, kaart 02: afwassen 
(keuken).
Doe mee met Snuf: kaart 07: tafel dekken (woonkamer).
Vadertje en moedertje: kaart 09: gezellig avondje (woonkamer).
Doe mee met Snuf: kaart 06: in bad, kaart 08: tandenpoetsen (badkamer).
Vadertje en moedertje: kaart 10: de poppenbungalow.
Doe mee in het atelier: kaart 04: dozen, spelen, een bedje maken.

Hoera een baby 
Het accent ligt op: geboorte, kraamvisite en babyverzorging.
Speelplankaarten: 
Vadertje en moedertje spelen: kaart 03: geboorte, kaart 04: flesje geven, kaart 05: 
verschonen. 
Het spel kan nog worden uitgebreid met 
Winkeltje spelen in de babywinkel: kaart 01: afrekenen, kaart 02: inpakken.

Naar de dokter
Voordat u start, maakt u een keuze waar het thema over gaat en welke kaarten u gaat 
gebruiken. 
Speelplankaarten:
Doktertje spelen:
- de groepspop of knuffel is ziek en de dokter komt aan huis, kaart 01: griep, 

kaart 02: de dokter komt, kaart 03: waterpokken, kaart 07: opknappen, kaart 08: 
ziekenbezoek; 

- de groepspop of knuffel krijgt thuis een ongeluk en moet naar de dokter of eerste hulp, 
kaart 04: het ongeluk, kaart 05: naar de dokter of eerste hulp, kaart 06: behandelen, 
kaart 07: opknappen, kaart 08: ziekenbezoek en eventueel kaart 09: op controle; 

- in het ziekenhuis: ter introductie speelt u een aanrijding op de vertel-speeltafel (kaart 
10). U vervolgt met het inrichten van een ziekenhuishoek en met knuffels de kaart 



05: naar de dokter of eerste hulp, kaart 06: behandelen, kaart 07: opknappen, kaart 
08: ziekenbezoek en eventueel kaart 09: op controle.

Winkeltje spelen (winkel = de apotheek), kaart 01: afrekenen, kaart 02: inpakken, 
kaart 03: wegen, kaart 04: boodschappenbriefje (vertalen naar recept).
Doe mee in het atelier: kaart 04: dozen, spelen, een bedje maken.

Eten en drinken 
Speelplankaarten: 
Doe mee met Snuf: kaart 02: ontbijt, kaart 07: tafel dekken.
Vadertje en moedertje spelen: kaart 01: koken, bakken en braden, kaart 02: afwassen.
Winkeltje spelen: introductiekaart 01: de bakkerswinkel of introductiekaart, kaart 05: 
de fruitkraam, kaart 01: afrekenen, kaart  02: inpakken, kaart 03: wegen, kaart 04: het 
boodschappenbriefje.
Doe mee in het atelier: kaart 07: sponsjes, kaart 10: speelklei.

Kleding 
Speelplankaarten: 
Winkeltje spelen: introductiekaart 02: de schoenwinkel, kaart 01: afrekenen, kaart 
02: inpakken.

Feest 
Speelplankaarten:
Winkeltje spelen: introductiekaart 03: de feestwinkel, kaart 01: afrekenen, kaart 02: 
inpakken.
Vadertje en moedertje: kaart 09: gezellig avondje (woonkamer).

Sinterklaas 
Speelplankaarten: 
We spelen Sint en Piet: kaarten 01 t/m 10.
Bouwen met Vik Vierkant, Roos Rond en Dirk Driehoek: kaart 08: het kasteel.
Doe mee in het atelier: Piet, Sint of paard maken: kaarten 01, 02, 03 en 08.

Herfst 
Speelplankaarten: 
Met speelplezier het jaar rond: herfst: kaarten 01 t/m 04.
Doe mee in het atelier: kaart 10: speelklei en takjes.

Winter
Speelplankaarten: 
Met speelplezier het jaar rond: winterkaarten 01 en 02.

Lente 
(groeien en bloeien, jonge dieren)
Speelplankaarten: 
Met speelplezier het jaar rond: lente, kaarten 01 t/m 04.
Winkeltje spelen: introductiekaart 04: de bloemenwinkel, kaart 01: afrekenen, kaart 
02: inpakken, kaart 05: bestellijst.
Vadertje en moedertje spelen: kaart 07: de schoonmaak, kaart 08: klussen.



Zomer 
Speelplankaarten: 
Met speelplezier het jaar rond: zomer, kaarten 01 en 02.
Winkeltje spelen: de fruitkraam: kaart 01: afrekenen, kaart 02: inpakken, kaart 03: 
wegen, kaart 04: het boodschappenbriefje of de ijskraam, kaart 01: afrekenen, kaart 
04: het boodschappenbriefje (hoeveelheid bollen op het ijs).

Logeren bij oma en opa 
De groepspop gaat logeren bij oma en opa. Nadat je gespeeld hebt dat hij bij oma en 
opa is aangekomen, kunnen onderstaande kaarten worden gespeeld.
Speelplankaarten: 
Vadertje en moedertje spelen: kaart 01: koken, bakken en braden, kaart 02: afwassen.
Doe mee met Snuf: kaart 07: tafeldekken, kaart 06: in bad.
Vadertje en moedertje spelen: kaart 09: gezellig avondje, kaart 08: tanden 
poetsen, kaart 10: welterusten.
Doe mee met Snuf: kaart 01: wekken, kaart 02: ontbijten, kaart 03: binnen spelen, 
kaart 04: picknicken, kaart 05: verstoppertje spelen.
Doe mee in het atelier: kaart 07 en kaart 10: hapjes maken van sponsjes, speelklei 
en takjes. 

We spelen een sprookje  
Speelplankaarten: 
Bouwen met Vik Vierkant, Roos Rond en Dirk Driehoek: kaart 08: het kasteel, 
kaart 09: bruggen en poorten.
Doe mee in het atelier: sprookjesfiguren maken: kaarten 01, 02, 03 en 08.

Mijn huisdier 
Speelplankaarten: 
Vadertje en moedertje spelen: kaart 06: huisdieren voeren.
Vervolgen met spullen kopen voor de verzorging van de huisdieren.
Winkeltje spelen: de dierenwinkel, kaart 01: afrekenen, kaart 02: inpakken, kaart 03: 
wegen, kaart 05: de bestellijst t/m 05.
Doktertje spelen: kaart 05: naar de dokter (dierenarts), kaart 06: behandelen, kaart 
07: opknappen (in hokken in het dierenziekenhuis) en kaart 09: op controle.

Doosjes met minikaartjes 

Bij de Speelplezier speelplankaartensets: ’Doe mee met Snuf’, 
‘Vadertje en moedertje spelen’ en ‘Doktertje spelen’ zijn doosjes 
met minikaartjes verkrijgbaar. In een doosje zitten van de drie 
opeenvolgende scenes van iedere speelplankaart c.q. spelscene uit 
een bepaalde set twee maal de minikaartjes. De kaartjes zijn net zo 



genummerd als de grote speelplankaarten zodat je ziet welke kaartjes 
bij elkaar horen. 

Werkwijze
Het is van belang dat de kinderen het demonstratiespel van de grote speelplankaart 
gezien hebben. Als dat niet zo is, dan speelt u eerst de drie opeenvolgende scenes voor. 

Met de kaartjes kunt u:
-  één op één werken. U speelt dan zelf mee;
- met twee kinderen werken. U bent dan de begeleider; 
- met twee samenwerkende tweetallen werken. U bent dan de begeleider. 

Mogelijkheden
Eerst en toen en tot slot      
Ieder kind of tweetal krijgt de drie kaartjes van één speelplankaart. Ze leggen ze in de 
juiste volgorde. Aan de hand van de grote speelplankaart kan worden gecontroleerd 
of de volgorde klopt. Daarna worden de afgebeelde spelhandelingen samen met 
materialen of net-alsof uitgebeeld.
Memory        
U speelt memory met de zes dubbele kaartjes van een of meerdere speelplankaarten 
c.q. spelscenes. Bij het omdraaien van ieder kaartje wordt de afgebeelde 
spelhandeling benoemd en net-alsof uitgebeeld. Als het spel uitgespeeld is, gaat u 
samen met de kinderen in het midden van de tafel de kaartjes in de juiste volgorde 
leggen. U start met het neerleggen van één kaartje. Om de beurt mag een kind een 
kaartje aanleggen. Kleuters kunnen dit ook zelfstandig doen. Als alle spelscenes op 
tafel liggen, worden ze weer samen net-alsof uitgebeeld. Tot slot wordt het spel met 
echte materialen in de huis- of themahoek gespeeld. 
Raden maar        
U selecteert vooraf een aantal afbeeldingen. U gaat ze één voor één benoemen en 
uitbeelden. Aan ieder kaartje wordt dus een woord gekoppeld. Dat woord wordt op een 
vooraf afgesproken manier uitgebeeld. 

Bijvoorbeeld:
uitrekken inschenken  douchen opscheppen

Een kind verlaat de groep. Een kaartje wordt aangewezen om uit te beelden. 
De kinderen beelden allemaal de aangewezen handeling uit. Het kind dat de groep 
had verlaten, wordt terug geroepen. Het kijkt en pakt het kaartje van de handeling die 
volgens hem of haar werd uitgebeeld en benoemt de handeling. 
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Aanvullende materialen

Instructie-dvd’s

Workshops en trainingen: 

‘Werken met Speelplezier speelplankaartensets voor spel- en 
taalstimulering’
Voor: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, logopedisten, onderwijsadviseurs 
(jonge kind), studenten en docenten van PW en Pabo

  U bent welkom bij workshops en trainingen  Ik kom ook graag naar u toe voor 
  in het Cultuurhuis Heerlen workshops en trainingen op maat

Zie  www.speelpleziermethodiek.nl  

of neem vrijblijvend contact op met:
E: info@speelpleziermethodiek.nl

T: 045 5723783
M: 06- 29528356
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