Winkelen – groep 1/2/3

Wat heb je nodig?
 Een tafel
 Spullen verzameld in en om
het huis

De kinderen maken hun eigen winkeltje buiten en
gaan spullen ‘verkopen’.

Aan de slag
Vertel je kind dat jullie buiten samen een winkel
gaan maken. Bedenk wat jullie gaan verkopen in
het winkeltje; wordt het een apotheek, dierenwinkel, bakkerij of iets anders? Het leukst
is om zelf ook de spullen te maken en zoeken die je gaat verkopen: hondenbrokken
kunnen steentjes zijn, maak een taart van zand en schelpjes etc. Bedenk daarna samen
wat er allemaal nodig is om het winkeltje te beginnen en denk hierbij aan; een tafel waar
de kassa op kan staan, een plek om spullen uit te stallen, spullen die je buiten gezocht
hebt om te verkopen.
Als de winkel af is kan erin worden gespeeld. Wie is de klant en
wie is de verkoper? Het winkeltje is de ideale plek om allerlei
dingen te leren voor een kind: vergroot de woordenschat door
nieuwe woorden te gebruiken, zoals wisselgeld of vakkenvuller en
oefen met tellen en rekenen door te betalen of pillen af te tellen.
Ook kan je bijvoorbeeld een weegschaal neerzetten en met
gewicht oefenen; er zijn tal van mogelijkheden! En natuurlijk het
schrijven of stempelen van prijskaartjes of naambordjes.

TIP
Vraag mensen om langs
te komen in de winkel
en mee te spelen of
begin een bezorgdienst!

Wil je je kind begeleiden in het spel? Stop dan niet in het spel maar verbeter door
bijvoorbeeld een zin met het juiste woord te herhalen of een bevestigende vraag te
stellen. Bijvoorbeeld: je betaalt met 10 euro voor een koekje van 1 euro en krijgt 8 euro
terug. Je zegt dan; ik heb 10 euro betaald voor een koekje van 1 euro. 10 euro min 1
euro is 9 euro. Toch? Dan moet ik dus 9 euro terugkrijgen.

