Kinderdagverblijven | Piramide

Piramide voor
kinderdagverblijven
Spelend de wereld ontdekken

• V
 oor alle kinderen van 0 tot 4 jaar
• Plezier voor kinderen, pedagogisch
medewerkers en ouders
• Sociaal-emotionele ontwikkeling,
motoriek, taal, rekenen en meer
• Met veel tips voor inspirerende
hoeken
• Doorgaande lijn naar het
basisonderwijs

Piramide voor
kinderdagverblijven
Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar
Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de
begeleiding van jonge kinderen op een leuke en leerzame manier.
Met verschillende activiteiten biedt u kinderen een inspirerende
en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs
kunnen ontwikkelen.
Piramide is opgebouwd rondom twaalf projecten met thema’s als lente, kunst
en feest. De projectboeken staan boordevol activiteiten op alle ontwikkelings
gebieden en geven leuke ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de
inrichting van hoeken. Werken met projecten biedt ruimte om veel kansen te
creëren. Door een project voor te bereiden, werkt u gericht aan doelen en zorgt
u voor een omgeving met veel mogelijkheden. Daarnaast heeft Piramide ook
aandacht voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Rijk aan mogelijkheden

Naast sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en rekenen, is er ook
aandacht voor muziek, dans, beeldende activiteiten, ontdekken en
buitenspelen. Jonge kinderen leren het meest van activiteiten die aansluiten bij
hun belevingswereld en interesses. In de projecten zijn de vernieuwde
tussendoelen opgenomen. Hiermee voldoet Piramide ruimschoots aan de eisen
van de Wet OKE. Piramide sluit naadloos aan bij de doelen die kinderen
aangeboden moeten krijgen.

Voor alle groepen

Piramide-materialen voor kinderdagverblijven zijn geschikt om mee te werken
in zowel verticale als horizontale groepen.

Doorgaande lijn

Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot
en met groep 2 van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de
ontwikkeling van jonge kinderen.

Piramide-materialen

Hieronder ziet u welke materialen uw kinderdagverblijf nodig heeft. Met het
basismateriaal legt u een stevige basis voor het goed werken met Piramide.
Deze basis kunt u verder uitbreiden met onze aanvullende materialen.
Basismateriaal kinderdagverblijf
• Set van twaalf projectboeken peuters
(incl. Welkom in het kinderdagverblijf)
• Piramide-boek voor kinderdagverblijven
• Suggesties bij Piramide-projecten voor
baby’s en dreumesen
• Piramide de methode voor jonge kinderen
• Praatplatenkoffer en/of praatplatenboek
• Dagritmepakket Axi voor kinderdagverblijven
• Cd melodietjes en geluiden
• Dubbel-cd liedjes voor baby’s, dreumesen
en peuters
• Cd Piramide werkdocumenten

‘Piramide is een mooie
methode, met een
goede weten
schappelijke basis.’
Pedagogisch medewerker

Aanvullend materiaal kinderdagverblijf
• Dvd Welkom bij Piramide
• Piramide: observeren en toetsen
• Wetenschappelijke verantwoording
• Spelboek
• Leerboek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Ouderfolder Piramide
• Ontwikkelingsmaterialen

Serie Piramide-projectboeken

De Piramide-projectboeken voor peuters bieden thema’s om de wereld, dichtbij
en wat verder, spelenderwijs te ontdekken. De boeken bevatten onder meer
suggesties voor de inrichting van de ruimtes, voor spel, zelfstandig leren en
groepsactiviteiten passend bij het thema. Er zijn twaalf projectboeken, inclusief
het projectboek ‘Welkom in het kinderdagverblijf’. Hiermee laat u het kind in
een prettige sfeer aan het kinderdagverblijf wennen.

Piramide-boek voor kinderdagverblijven

Hierin staat beschreven hoe u Piramide invoert op uw kinderdagverblijf, met
veel foto’s en inspirerende praktijkvoorbeelden. Naast algemene informatie
zoals de ontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar, is er aandacht voor
specifieke informatie over Piramide op het kinderdagverblijf, bijvoorbeeld over
een aantrekkelijke speelleeromgeving en interactief voorlezen.

Suggesties bij Piramide-projecten voor baby’s en dreumesen
Het boek bevat suggesties bij de Piramide-projecten voor peuters. Hiermee
biedt u baby’s en dreumesen in uw kinderdagverblijf een interessante
omgeving waarin ze kunnen bewegen, waarnemen, ontdekken en genieten.

Piramide de methode voor jonge kinderen

In dit boek met veel foto’s uit de praktijk, leest u hoe de theorie achter Piramide
is uitgewerkt in verschillende projectboeken. U ziet hoe de projecten zijn
opgebouwd en hoe u hiermee extra aandacht geeft aan kinderen die achter of
juist voor lopen in hun ontwikkeling.

Zandschilderijen
Voorbereiding
•
•

Bedek het dienblad met een dunne laag zand.

Laat het kind zelfstandig in een (kinder)stoel aan tafel zitten.

Activiteit | Baby’s die zelfstandig kunnen zitten en dreumesen

Individueel | Oriënteren | Ga met het kind aan tafel zitten en zet het dienblad voor het kind

neer. Observeer hoe het kind reageert op het dienblad met zand. Is het erin geïnteresseerd?

Als het kind niet zelf meteen naar het zand grijpt, gaat u er zelf met uw handen in. Kijk eens,
allemaal zand. Voel maar. Als het kind uw voorbeeld volgt, kijk dan goed hoe het kind

reageert op het zand aan zijn handen. Sommige kinderen moeten nog wennen aan dat
gevoel. Reageer op wat het kind aangeeft.

Demonstreren | Baby’s zullen met hun hele hand door het zand gaan of petsen met de

handen in het zand. Hierdoor ontstaan al allerlei patronen het zand. Dreumesen zullen
misschien al gericht een lijn trekken in het zand. De kleur van het dienblad komt

tevoorschijn als er vormen en lijnen ontstaan in het schilderij. Benoem wat er gebeurt en

teken eventueel mee. Ik ben aan het tekenen in het zand. Kijk eens, ik teken een rondje, een
groen rondje (kleur van het dienblad). Het lijkt wel een schilderij!

Verbreden | Schud het zand weer glad: Hé, alles wordt weer wit. Alles is weg. Zullen we weer
gaan tekenen? Ga weer met uw vingers tekenen. Teken lijnen, golven, cirkels met uw

vingers. Vraag het kind ook te gaan tekenen in het zand. Benoem wat het tekent. Schud af

en toe het zand weer glad. Maar doe dat niet onaangekondigd of (als het om een dreumes
gaat) ongevraagd! U laat tenslotte de creatie van het kind verdwijnen en niet ieder kind
vindt dat leuk.

Verdiepen | Ga dieper in op wat het kind creëert in zand. Een lange of korte streep, stipjes,

een grote of kleine cirkel. Je hebt een stipje gemaakt, kun je nog meer stipjes maken? En daar
zie ik een lange streep, kun je nog een streep maken?
Suggesties voor ouders

Vertel de ouders hoe u met het kind geschilderd heeft in zand. Vertel hoe hun kind daar op
reageerde en wat het kind gemaakt heeft. Misschien kunnen de ouders dat thuis ook eens
doen met hun kind. Laat eventueel de foto’s zien, die u gemaakt heeft.

Fragment Zandschilderijen uit ‘Suggesties bij Piramide-projecten’

Praatplaten koffer en/of praatplatenboek

Er zijn vijftien praatplaten die aansluiten op de thema’s uit de serie
projectboeken. Ze zijn sfeervol, sprekend, herkenbaar en rijk aan
mogelijkheden. De praatplaten zijn er in twee uitvoeringen; een boek voor op
schoot en een grote koffer met losse platen.

Praatplaat Mensen

Dagritmepakket Axi voor kinderdagverblijven

Met het dagritmepakket zien de kinderen wat het dagelijkse ritme op het
kinderdagverblijf is. Ze krijgen inzicht in de structuur van de dag en begrip van
de tijd.

Cd melodietjes en geluiden & dubbel-cd liedjes voor baby’s,
dreumesen en peuters

Met de liedjes, melodietjes en geluiden geeft u kinderen een muzikale beleving.
De cd’s zijn ook inspirerend voor pedagogisch medewerkers. In de
projectboeken staan activiteiten bij de liedjes.

‘Leuk om te zien dat mijn kind
zoveel leert over verschillende thema’s.’
Ouder

Cd Piramide werkdocumenten

De cd bevat werkdocumenten die het werken met Piramide ondersteunen.
In de documenten zijn nieuwe ontwikkelingen verwerkt, zoals nieuwe doelenen activiteitenoverzichten, groepsplannen en overdrachtsformulieren. U kunt
de Word-documenten naar eigen inzicht aanpassen binnen de werkwijze van
Piramide.
U kunt het basispakket verder uitbreiden met aanvullende materialen. Kijk voor
meer informatie over deze aanvullende materialen op www.cito.nl.

Training en begeleiding

Wilt u het maximale uit de Piramide-producten halen? Neem dan contact op
met een Piramide-trainer of kijk op www.cito.nl > Voorschoolse educatie >
Training en advies > Piramide trainers voor een overzicht van Piramide-trainers
bij u in de buurt.

Bestellen

U kunt Piramide producten voor het kinderdagverblijf bestellen via onze
webwinkel: http://winkelve.cito.nl. Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden van Piramide? Kijk dan op www.cito.nl of neem contact op met
onze klantenservice via telefoonnummer (026) 352 11 11 of via e-mail:
klantenservice@cito.nl.
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