Wat is Pauline’s Peuter Plan?
In samenwerking met Juf Ber�ne van Le�ers & Spe�ers ontwikkelt Pauline Oud ac�viteiten rond
haar prentenboeken: Pauline's Preschool Project.
De extra materialen bij de prentenboeken van Pauline vormen een complete methode voor
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kleutergroepen.

Wat is zo speciaal aan deze methode?
In veel methodes is het voorlezen uit een prentenboek een onderdeel van de ac�viteiten rond een
thema.
in deze methode staat het prentenboek centraal.
Bij elke ac�viteit wordt eerst terug gekeken in het boek en er met de kinderen over gepraat.
Daarna gaan de kinderen aan de slag met een spel of knutselac�viteit uit de lessen.
Thema�sch werken in de klas met als rode draad een prentenboek.

Welke materialen bevat Pauline’s Peuter Plan?
Er zijn o.a. Lespakke�en, woordkaarten, dagritme kaarten, cijferkaarten, memory- en
dominospellen, haakpatronen voor poppen van de boek karakters, kleurplaten en DIY sjablonen om
raamtekeningen te maken.
Er komen steeds meer materialen bij.
Alle items zijn digitaal. Leraren bestellen, downloaden, printen en kunnen meteen aan de slag.

Wat hebben pedagogisch medewerkers, juffen, en gastouders aan
Pauline’s Peuter Plan?
Met de lespakke�en kun je eenvoudig drie weken lang rond een thema werken. Elk lespakket bevat
een kalender waarin drie weken lang alle educa�eve ac�viteiten ingedeeld zijn.
Zo neemt Pauline’s Peuter Plan veel werk uit handen en kun je meteen aan de slag.
Er zijn al lespakke�en voor veel verschillende thema’s beschikbaar, daardoor kun je het hele jaar
rond werken met de lessen uit het Pauline’s Peuter Plan.
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Wat leren kinderen Pauline’s Peuter Plan?
Door na het voorlezen spelletjes met thema woorden te doen leren kinderen verbanden
leggen, en de woordkaarten s�muleren de beginnende gele�erdheid door de combina�e van
le�ers, woorden en plaatje.
Doordat de kinderen de illustra�es en de karakters uit de boeken herkennen zal het
onthouden en begrijpen van de nieuwe begrippen extra snel gaan.
Naast het vergroten van de woordenschat leren kinderen de betekenis van het woord veel
beter te begrijpen, het vergroot het begrijpend luisteren en het begrijpend lezen.
Kinderen leren en oefenen hun gespreksvaardigheid. Ze leren zich hierdoor steeds beter uit te
drukken.
Ook het voorbereidend rekenen komt aan bod: tellen, sorteren en series maken.
Alle materialen uit Pauline's Preschool Project s�muleren de motorische en de sociaalemo�onele ontwikkeling spelenderwijs.
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