Peuterdans op het kinderdagverblijf
Algemeen
Peuterdans is geschikt voor kindjes in de leeftijd van ca. 2 tot 4 jaar. Een peuterdansles duurt 45 minuten
en heeft altijd een vaste op- en afbouw:
Warming Up:
stampen, klappen, marcheren e.d.;
Thema:
korte stukjes verhaal/fantasie zetten we direct om in beweging;
Cooling down:
een liedje, spelletje e.d. om de les weer rustig af te sluiten.
Iedere les staat in het teken van een thema. Voorbeelden van thema’s zijn: circus, herfst, Sinterklaas.
De denk- en belevingswereld van een peuter staat iedere les centraaL: FANTASIE!
Een thema wordt het liefst 2x lesgegeven. Herhaling is voor peuters een feest! Ze onthouden elementen
uit de les en dat geeft ze zelfvertrouwen! De sfeer in de les wordt ondersteund door sferische
instrumentale (kinderlijke) muziek alsook het gebruik van attributen (passend bij het thema).
Ontwikkeling
Buiten dat peuterdans heel erg leuk is draagt het ook bij aan de ontwikkeling van de peuter op diverse
gebieden. Kinderen leren van nature door te bewegen. De peuterdanslessen zijn zo opgebouwd en
aangekleed dat we de ideale leeromgeving voor een peuter creëren. Zo stimuleert peuterdans de
ontwikkeling van de peuter op:
Spraak- en taalontwikkeling; o.a. luisteren naar de korte verhaaltjes van het thema.
De verhaaltjes zetten we direct om in bewegingen.
Motorische ontwikkeling; grote- en kleine bewegingen.
Cognitieve ontwikkeling;
onthouden elementen uit de les.
Sociale ontwikkeling;
in een groep (samen) dansen, samenwerken.
Frequentie
Peuterdanslessen kunnen afgenomen worden als project. Bijvoorbeeld om een lopend thema dynamisch
te ondersteunen. Bijvoorbeeld 4 weken, 1x per week tijdens het thema “zomer”. Wilt u peuterdans een
vaste meerwaarde voor uw organisatie laten zijn dan zou gekozen kunnen worden voor een frequentie
van bijvoorbeeld 2x per maand.
Kosten
Leslocatie binnen 10 km van correspondentieadres Kleintje Dans:
Leslocatie binnen 10-25km van correspondentieadres Kleintje Dans:
Leslocatie buiten 25km van correspondentieadres Kleintje Dans:

€ 40,=
€ 50,=
prijs op aanvraag

Groepsgrootte
Dat is een beetje afhankelijk van de lesruimte maar globaal genomen minimaal 10 en maximaal 16
deelnemertjes in een les. De lessen kunnen in een hal, speelzaal(tje) of groepsruimte gegeven worden.
Praktische zaken
Kleintje Dans zorgt voor alle benodigdheden zoals muziekinstallatie, attributen e.d.. De locatie draagt zorg
voor een opgeruimde lesruimte, voor en na de les. Voor praktische zaken zoals toiletbezoek is
ondersteuning van minimaal één pedagogisch medewerk(st)er in de les zeer gewenst. Kim van der Schoot
(dansdocent) is opgenomen in het landelijk register kinderopvang.
Correspondentieadres
Berenklauw 21
5236 SB ‘s-Hertogenbosch

info@kleintjedans.nl
www.kleintjedans.nl
06-27328391

