Uk en Puk
Uk & Puk is een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) , dat de brede
ontwikkeling van kinderen stimuleert door uitdagende activiteiten aan te bieden.
De brede ontwikkeling betreft: de taalontwikkeling, de motorische- en zintuiglijke
ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de beginnende rekenontwikkeling. Bij de
activiteiten van het VVE-programma speelt de handpop Puk een grote rol.

De handpop
Met de handpop Puk beleven de kinderen allerlei avonturen. Puk is de hele dag bij de
kinderen en doet met alle dagelijkse activiteiten gewoon mee.
Hij gaat mee naar buiten, eet mee, mag ook met de garage spelen, mag mee ontdekken
en slaapt soms mee.
Voor de kinderen is Puk een vertrouwd, herkenbaar figuur op het kinderdagverblijf.
Puk hoort er ook bij wanneer er thema-activiteiten aangeboden worden.

Het programma
Uk & Puk is een VVE-programma dat speciaal geschreven is voor het kinderdagverblijf zodat
het goed aansluit bij het dagritme van zowel de verticale (0-4 jaar) als de horizontale groep
(babygroep, 3+-groep).
Het programma gaat uit van drie leeftijdsgroepen. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen
uitgangspunt.
Groep
Baby;s
Dreumesen

Leeftijd
0 - 1,5 jaar
1,5 - 2,5 jaar

Peuters

2,5 - 4 jaar

activiteit
Ervaringen opdoen
Ervaringen opdoen,
vaardigheden oefenen
Vaardigheden toepassen en
nieuwe ervaringen opdoen
en nieuwe vaardigheden
oefenen

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. De
activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet
om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe
vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Spelen, ontdekken en groeien: Ze mógen!
Wij doen een aanbod van Puk-activiteiten en het kind bepaalt wat hij daaruit meeneemt! Er
is geen sprake van moeten. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.(gras groeit immers
ook niet door er aan te trekken!).
Het kind bepaalt onder invloed van behoefte, belangstelling, ontwikkeling en betrokkenheid
of het deelneemt aan activiteiten.
De pedagogisch medewerker kan dit beïnvloeden door de activiteit zo uitdagend en
boeiend mogelijk te brengen en deze met herhaling aan te bieden. In verreweg de meeste
situaties doen de kinderen uit zichzelf enthousiast mee!
Ondersteuning
De Pedagogisch medewerker ondersteunt het kind -ook tijdens de activiteiten- op vier
verschillende manieren.
Dat noemen we bij Kabouters SIRE, onze ‘koninklijke’ interacties.
1 Structuur; regels en grenzen
2 Informatie geven
3 Respect voor de autonomie
4 Emotionele ondersteuning

( vast dagritme en rituelen, duidelijkheid)
( vertellen wat het kind gaat/mag doen en hoe)
( het kind de ruimte geven voor eigenheid en
het zelf doen)
( zorgen voor een goed welbevinden van het
kind.)

Thema’s en activiteiten Uk&Puk programma
Deze interacties zorgen ervoor dat de kinderen in een optimale situatie worden uitgenodigd
om mee te doen aan de activiteiten. Het helpt mee aan de ontwikkeling van een positief
welbevinden, zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, zelfstandigheid en plezier!

Het programma bestaat uit 11 thema’s. Het
kinderdagverblijf kan zelf bepalen in welke
volgorde de thema’s worden aangeboden,
maar beginnen met ‘Welkom Puk’. De
thema’s komen uit de directe
belevingswereld van jonge kinderen en
spelen zich af in het hier en nu.

Binnen de thema’s vinden 12 activiteiten
plaats. Deze activiteiten worden meerdere
keren aangeboden. Ze zijn uitdagend,
hebben een spelend karakter en zijn op het
niveau van het kind.

Thema’s van Uk&Pu

Activiteiten:

Welkom Puk

Introductie

Eet smakelijk

Spel

Oef wat warm

Kring

Reuzen & kabouters

Bewegen

Hatsjoe!

Verzorgingsmoment

Wat heb jij aan vandaag?

Knutselen

Dit ben ik!

Ontdekken

Regen

Eten en drinken

Knuffels

Voorlezen

Ik en mijn familie
Hoera ik ben 4!

Thema-woorden
Bij de thema’s horen woordenlijsten.
De woorden worden tijdens het thema aangeboden. Dat betekent dat het concreet
gemaakt wordt. Is bijvoorbeeld het woord thermometer aan de orde bij het thema Hatsjoe!,
dan is er ook een thermometer aanwezig om te bekijken en te voelen. Het woord wordt door
de pedagogisch medewerker herhaaldelijk genoemd. Dit gaat op een natuurlijke manier,
zonder ‘schoolse’ aanpak. In de themahoek liggen de materialen van het thema, zodat de
kinderen worden uitgenodigd om de woorden zelf te gebruiken. Dit stimuleert de
woordenschat!
Ouderbetrokkenheid
De ouders worden altijd op de hoogte gebracht van het thema dat wordt aangeboden. Er
wordt enige uitleg gegeven en soms worden ouders ingeschakeld om mee te helpen de
thema-materialen te verzamelen.
We geven soms ook tips mee, hoe u zelf thuis op het thema in kunt spelen.
Wilt u meer informatie dan kunt u deze vinden op www.ukenpuk.nl
www.ukenpuk.nl

