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Tigo is 6 maanden oud, h¡j ligt op ziin rug op de speelmat. Hij spartelt met zijn armen, tikt met
zijn voeten op de mât en maakt kirrende geluiden. Tigo lijkt tevreden en geniet van zijn spel.

Hoe spelen baby's? Gaat het vanzelf of moet je het organiseren? Deze Okiddo zoomt in op alles
wat rond Tigo gebeurt. Wat gebeurt er in de ruimte? Welk spelmateriaal komt eraan te pas?

Wat doen de andere kinderen? Wat is de rolvan Cindy, de aandachtbegeleidster van Tigo?

Een baby bepaalt zelf wannee[ waar en waarmee h¡j speelt

ünhrsneE is üßen RindersneF

¡f! indV houdt Tigo dicht bij haar in de armen. Zacht fluisterend

E veftelt ze hem alles wat ze doet.'Je hebt geslapen en ik heb je

Ç O net een schone luier gegeven. Heb je zin om even op de mat
S¿# te spelen? lk zal je op jouw rug leggen.' Ze ondersteunt zijn
hoofd en rug en legtTigo metveel zorg neer.Ondertussen kijkt Cindy

ook naarTigo en neemt ze alle tijd die nodig is. Cindy: 'Dialoog staat
centraal. Dus ik benoem alles én ik luister. lk kijk en ik probeer te
begrijpen wat Tigo me op dat moment vertelt.'

Geprikkeld door Pikler
Dit kijken, luisteren, wachten, benoemen bij baby's leerde Cindy van

Emmi Pikler.'Het hele team volgde een initiatie over haar peda-

gogiek uit het Lóczy-instituut. Heel inspirerend! Volgens Pikler is

ontwikkeling een natuurlijk proces. Vanaf de geboorte kun je dat met
een warme en persoonlijke interactie ondersteunen. Kleine details in

de omgeving en de interactie zijn belangrijk voor baby's. Ondertus-
sen let ik daar heel hard op.'

Het favoriete speeltje
Cindy: Als ik Tigo op de mat leg, denk ik altijd na over het spel-

materiaal. Met welk speeltje was hij laatst lang bezig? Welk soort
speelgoed boeit hem? lets met kleuren, iets wat blinkt of iets wat
geluid maakt? lk kijk ook of hij kan draaien van rug naar buik of
op zijn buik rond zijn as kan bewegen. Met al deze informatie kan
ik het juiste speelgoed uitkiezen en op de juiste plek klaarleggen:
dichter of verder van zijn hoofd, zijn handen, zijn voeten. Elk kind
heeft zijn favoriete plek, zijn favoriete speelhouding en zijn favoriete
speelgoed. Vaak hebben baby's een speeltje van thuis mee, maar ook
in de opvang hebben we spelmateriaal op maat van elk kind.'

Tigo aan zet
Tigo ligt comfortabel op de mat, hij houdt een bijtring vast. Handig
draait hij die in het rond. Hij bijt op de houten ring, kijkt even rond.
Even later roltTigo op zijn buik, nu kan hij zijn omgeving vanuit een
ander perspectief bekijken. Hij steunt met zijn handen op de mat
en drukt zijn romp omhoog. Dan ontdekt hij vlakbij een blinkend
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schaaltje. Hij tikt met de bijrring op het schaaltje. ping! H¡j luistert
en tikt nog een keer. Nu laatTigo de bijtring vallen en slaat hij met
zijn hand op het schaaltje. Het geluid is minder helder. Hij neemt
opnieuw de bijtring en tikt nog een keer.

Dit is niet zomaar spelen. Tigo experimenteert met bewegingen
en klanken. Hi¡ ontdekt en al zijn zintuigen staan op scherp. Heel
geconcentreerd tikt hij met zijn vingers op het schaaltje. Hij gaat
er zodanig in op dat ook zijn voeten op de mat stampen. Nu wrijft
hij met zijn tenen over de mat, al zijn aandacht gaat nu naar het
voetenspel. Even later legt hij zijn hoofd neer op de mat. ls Tigo moe
en uitgespeeld? Cindy lette de hele tijd al op zijn expressie en denkt
dat Tigo gewoon even een pauze inlast.

Soms iets verder, maar altijd nabij
Cindy blijft nog even dicht bijTigo zitten. Als ze merkt dat hij
opnieuw helemaal opgaat in zijn spel, raakt ze hem even aan. Ze
wacht tot Tigo luistert en vertelt dat ze verderop aan tafel even
met zijn vrienden gaat puzzelen. Tigo speelt door. Nu schuift hij het
blinkende schaaltje over de mat. Cindy puzzelt met twee kinderen.
'Onze speelmat geeft baby's ruimte, veiligheid en rust die ze nodig
hebben om vol overgave te kunnen spelen. Daarom schermen we de
speelmat met een omheining af van de ruimte waar andere kinderen
spelen. De afgebakende rustige speelzone waarTigo nu bezig is, is
toegankelijk voor alle kinderen. We organiseren het zo dat elk kind

de kans krijgt om in opperste concentratie met spelmateriaal bezig
te zijn.' Cindy praat met de peuters aan het tafeltje, Tigo speelt
verder op de mat. 'lk weet zeker dat Tigo me hoort, dat hij mijn stem
herkent.'Af en toe kijkt Cindy naar Tigo. Soms gaat ze kijken en dan
praat ze wat met hem. Tigo kijkt dan even op en lacht naar Cindy.
Daarna speelt hij weer verder. ln een hoekje spelen twee peuters
met auto's. Een andere baby krijgt een flesje. Dit ¡s een doordeweeks
gezellig moment in de opvang.

Herhalen en var¡ëren vräagt t¡jd
Dan draaitTigo rond op de mat en boost hij tegen een rieten poef.
Met zijn vingers wrijft hij over de nerven. Cindy: Andere keren
is hij geTntrigeerd door een pluisje of een snipper. Alle mogelijke
materialen kunnen een speelimpuls zijn.' Na nog wat ronddraaien
op de mat ziet Tigo opnieuw de bijtring. Hij sabbelt tevreden. Cindy:
Als volwassene denk je soms dat je een kind telkens met een nieuw
speeltle moet boeien. Soms is dat inderdaad leuk en interessant,
maar even vaak nodigen herkenbare speeltjes uit om echt volop te
genieten van het spel. Continuileit en herhaling zorgen voor een
veilige speelsfeer. Af en toe moet daar variatie in komen, een nieuwe
uitdaging. Maar ook weer niet te vaak. Het kind goed observeren om
te weten waar het aan toe iq ook dat vraagt tijd.' <

Met dank aan de begeleidsters en kinderen van groepsopvang
Oogappel in Aalst.
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