
Kind 3 jaar  

Deel 3 van 3 

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Voor een peuter van 3 jaar is “samen 

spelen en samen delen” nog niet altijd 

even gemakkelijk. Het is voor een kind 

van die leeftijd nog moeilijk zich in te 

leven in een ander en rekening te 

houden met hem of haar. Hij vindt het 

niet leuk zijn speelgoed te delen en kan 

het op een krijsen zetten wanneer het 

kindje wat op bezoek is zijn speelgoed 

pakt. Ook gaat dit soms gepaard met 

een hardhandige klap of knijpen of hij 

duwt het andere kind van zijn 

favoriete loopfietsje af.  

Dit gedrag komt veel voor bij peuters 

en zij hebben nog veel te leren in 

“samen spelen”. 
  

Hoe kunt u uw (oppas) 
kind hierbij helpen?     
 Als u van te voren weet dat er een 

kindje op bezoek komt laat de peuter 

dit dan weten. Vertel hem wat u van 

hem verwacht en laat hem weten dat 

dat kindje ook met zijn speelgoed zal 

spelen. 

 Vraag aan het kind met welk 

speelgoed het andere kind mag spelen 

en ruim het andere op. Ook van 

speelgoed waar u van verwacht dat er 

om “gevochten” gaat worden. 

 U kunt ook een kookwekker gebruikt 

worden wanneer ze beide met 

hetzelfde willen spelen. 

 Geef regelmatig een compliment 

wanneer ze samen aan het spelen zijn 

of wanneer uw (oppas)kind het ander 

kind op zijn fietsje laat. Zo 

stimuleert u het gewenste gedrag. 

 Wanneer het even mis gaat en er 

speelgoed wordt afgepast of er 

wordt geduwd grijpt u in. Op deze 

leeftijd zijn ze nog moeilijk in staat 

het zelf op te lossen.  

 Zeg duidelijk wat niet mag en geef 

een alternatief. “Je mag de auto niet 
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van Lisa afpakken. Zij was ermee 

aan het spelen. Geef hem maar 

terug. Jij mag met deze auto 

spelen. Geef een compliment 

wanneer de auto wordt terug 

gegeven. Wil hij de auto niet terug 

geven dan pakt u hem zelf en 

geeft hem terug aan Lisa en laat 

hem weten hoe lang zij er nog mee 

mag spelen. Wanneer hij gaat 

protesteren of huilen kunt u dit 

even zo laten. 

 Wanneer hij een driftbui zou 

krijgen of Lisa gaat slaan kunt u 

hem het beste even apart nemen 

voor een time out zodat hij weer 

kalmeert. Dit hoeft maar een paar 

minuutjes te duren. Laat hem kort 

weten wat hij niet mag doen; “Je 

mag Lisa niet slaan”. Wanneer de 

tijd om is krijgt hij weer een 

nieuwe kans om het te proberen. 

Praat er verder niet meer over. 

Vergeet u dan niet een compliment 

te geven als het goed gaat. 
 

Bijten, krabben, 
slaan! 
 

Peuters kunnen andere kinderen 

soms ook knijpen, slaan,  duwen of 

aan de haren trekken zonder 

aanwijsbare duidelijke reden. Dit is 

vaak impulsief gedrag en zij 

realiseren zich niet dat ze daarmee 

de ander pijn doen. 

Het kan te maken hebben met 

frustratie of boosheid omdat 

bijvoorbeeld de baby veel aandacht 

krijgt of om te kijken welk effect 

het slaan van een ander kind heeft. 

Meestal levert het een heftige 

reactie op van de omstanders 

waardoor het kind, onbedoeld, 

aandacht krijgt (ook al is dit 

negatieve aandacht).  

Kleine kinderen kunnen hun 

gevoelens/frustraties nog maar 

moeilijk onder woorden brengen en 

dan is een klap makkelijk gegeven.  

 

  

 



 

negatieve aandacht).  

Kleine kinderen kunnen hun 

gevoelens/frustraties nog maar 

moeilijk onder woorden brengen en dan 

is een klap makkelijk gegeven.  

Andere pijn doen kan ook een manier 

zijn om te krijgen wat je wil. Als door 

slaan of knijpen  het andere kind zijn 

Vervolg: Bijten, krabben, slaan 

 Houdt de kinderen wanneer zij 

samen spelen in de gaten. Blijft 

u in de buurt zodat u kunt 

ingrijpen wanneer het mis 

dreigt te gaan.  

 Als het lukt kunt u proberen 

boosheid of frustratie voor te 

zijn en hem even af te leiden 

met een ander speeltje. 

 Prijs zijn gedrag en benoem dit 

gewenste gedrag ook; “Wat lief 

van jou dat Lisa met jouw auto 
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“boosheid of 

frustratie afleiden 

met een speeltje”  
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speelgoed aan jou geeft heeft zijn 

manier dus effect en zal  hij dit vaker 

gaan gebruiken. 

Natuurlijk is het dan de taak van de 

volwassenen om het kind te laten 

weten dat dit gedrag niet acceptabel 

is.  Hij moet leren hoe hij zich dan wél 

moet gedragen. 
 

mag spelen” of “Wat zijn jullie 

lief aan het spelen samen”. 

 Negeer het agressieve gedrag 

nooit! Grijp in, ga naar het kind 

toe, kijk hem aan en laat het 

hem duidelijk weten dat dit 

niet mag. 

 Laat hem weten wat wél de 

bedoeling is en dat hij er 

bijvoorbeeld om kan vragen. 

 Prijs hem als hij dit dan ook 

doet. 

 U kunt zelf voor doen hoe je 

iets op een aardige manier kunt 

vragen of zeggen en oefen dit 

steeds weer met het kind. 

Herhaling is nog veel nodig op 

deze leeftijd. 
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Knutselactiviteit: vingerverven 

 

 

Benodigdheden: 

Vingerverf in potjes 

Groot vel papier 

Kliederschort of oud overhemd 

kinderhandjes 

 

Zorg dat het kind lekker de ruimte 

heeft en genoeg papier. 

Bescherm uw tafel of de vloer met 

oude kranten of een plastic kleed. 

Omdat de motoriek nog grof is is het 

heerlijk het kind met zijn hele handen 

te laten verven i.p.v. met een kwastje. 

 

Kinderen vinden het ook heerlijk om te 

kleien. Zorgt u voor zachte klei waar 

ze mee kunnen kneden/knijpen/in 

kunnen drukken/op kunnen stampen. U 

zal zien dat ze er nog  niet echt een 

figuurtje van maken. Het gaat vooral 

om het voelen en experimenteren met 

het materiaal. 

 

Veel plezier. 
 


