
Wiskids is een door Humankind ontwikkelde methode. 

Wetenschappelijk en pedagogisch onderbouwd. In de 

Wiskids methode maken we gebruik van de alledaagse 

praktijk om waarnemen, denken en kennis verwerven 

door kinderen te simuleren. Alledaagse praktijk? Ja! 

Dat betekent dat je thuis ook allerlei leuke spelletjes en 

oefeningen kunt doen met je peuter of kleuter.

spelen is leren
Tijdens het opruimen leren kinderen door de blokken 

te sorteren, tijdens het eten door de borden te tellen, 

tijdens het bouwen van een toren door te kijken welke 

hoger is en bij het rijgen van een ketting door een 

patroon van verschillende kralen te maken. Niets 

moet! Pas als kinderen zelf enthousiast zijn en graag 

willen ontdekken, ontwikkelen zij zich optimaal. Het 

belangrijkste uitgangspunt is plezier. Er is geen goed 

of fout. Stel je kind open vragen, laat hem of haar zelf 

nadenken stimuleer verder zoeken naar oplossingen en 

mogelijkheden. Zeg niet hoe het hoort of moet, laat je 

kind vrij denken. Wiskids is samen spelen en ontdekken!

wiskids-speltips voor thuis
•  Met gekleurde wasknijpers kan je eindeloos variëren. 

Leg ze op kleur. Tel het aantal per kleur. Maak er  

een patroon mee, een soort bloem. Of een bouwsel, 

een torentje.

•  Verstop dingen in huis. Vertel wat je hebt verstopt en 

hoeveel. Laat je kind zoeken en tel samen wat je al 

hebt gevonden en hoeveel je nog moet zoeken.

•  Leg allerlei vormen op de grond. Een hoepel, leg met 

een touw een driehoek, het kleed is een rechthoek  

en knip bijvoorbeeld een klein vierkantje van papier 

(en voorkom uitglijden). Geef je kind opdrachten.  

Ga naar de cirkel. Ga middenin de cirkel staan. 

Spring naar de driehoek. Draai een rondje en stap op 

het vierkant. Je kunt variëren met kleuren. Of gebruik 

muziek erbij. Dans totdat de muziek stopt en ga dan 

zo snel mogelijk in bijvoorbeeld het vierkant staan.

•  Dit is vooral leuk om met meer kinderen te doen. 

Zorg dat ze allemaal even niet kijken (of bereid het 

volgende vooraf voor), handen voor de ogen! Teken 

een schatkist op een vel papier en knip dit uit. Plak de 

schatkist met een plakbandje onder de tafel. Het spel 

kan beginnen! Jongens, ik heb een schat ergens in de 

kamer verstopt. Kunnen jullie ‘m vinden? Ik zal jullie 

er naartoe leiden. Ga drie stappen naar rechts. Twee 

naar voren. Draai een rondje. Zo leid je ze naar de 

tafel. Maar waar is de schatkist? Het duurt vast even 

voor ze je tekening hebben gevonden.

Veel Wiskids plezier! 

Wiskids
Leuk en leerzaam voor peuters en kleuters!

Dingen aanraken, bewegen, zien, voelen, horen, proeven en creëren. Zo leren kinderen.  

Voor kinderen is heel veel nieuw. Zij ontwikkelen hun eigen manier om de wereld te ontdekken, 

ordenen en structureren. Wiskids is een praktische methode om je kind vertrouwd te maken met 

de wereld om hem of haar heen, met behulp van de eerste beginselen van rekenen en wiskunde. 

Spelenderwijs ontdekt je kind een beetje orde in het prille peuter- of kleuterleven.

@ home

Meer weten? Vraag ernaar op je locatie!


