Speelgoed verraadt talent
Bron: http://www.klasse.be/ouders/15347/speelgoed-verraadt-talent/
Het speelgoed dat kinderen tussen vier en twaalf jaar uitkiezen, onthult waar hun talenten liggen.
Dat ontdekte Danielle Krekels. “Kinderen kan je in hun speelgoedkeuze niet sturen. Voor mijn zoon
koos ik verantwoord speelgoed, maar toch speelde hij liever met geweertjes.” Kinderen kiezen hun
lievelingsspeelgoed zelf. Welke talenten leid je eruit af?Duid aan wat voor jouw kind past en ontdek
zijn kerntalenten. Mijn kind …
 Speelt met autootjes, een racebaan, Playmobil, treintjes, maakt graag rijtjes met knopen,
autootjes, knikkers, flippo’s
Je kind heeft tactisch inzicht. Hij schat perfect in wat belangrijk is en wat niet om zijn doel te
bereiken. Hij heeft zin voor methode en planning en behoudt goed het overzicht. Je kind kan
orde in de chaos scheppen.
 Leest graag boeken over één bepaald onderwerp
Je kind is nieuwsgierig naar wat hem interesseert. Daar gaat hij erg ver in. Niet alles kan hem
boeien. Hij is een geboren specialist.
 Leest graag jeugd-, avonturen- en geschiedenisboeken, romans…
Je kind kan zich concentreren en afschermen van de buitenwereld. Hij kijkt over hokjes heen
en legt gemakkelijk verbanden. Hij is in heel veel geïnteresseerd.
 Kijkt veel tv
Je kind geniet van dromen en fantasieën, maar maakt ze vaak niet zelf. Hij neemt veel in zich
op en verliest soms zijn kritische zin.
 Speelt poppenkast, toneel, houdt verkleedpartijen en vertelt graag verhaaltjes
Je kind houdt van omgaan met andere mensen. Hij past zich gemakkelijk aan en voelt vanzelf
mee met anderen. Hij heeft veel fantasie, maar loopt ook het gevaar om zichzelf te verliezen.
 Speelt graag met Lego, Meccano, K’nexx, haalt graag spullen uit elkaar
Je kind ziet problemen en lost ze graag op. Hij wil resultaat, een doel bereiken en bouwt geen
luchtkastelen. Als hij iets maakt, wil hij er ook wat mee kunnen doen. Hij heeft oog voor
details.
 Kleurt, schildert, tekent, boetseert of kleit graag
Je kind zoekt originele oplossingen voor een probleem, bewandelt minder de begane paden.
Hij legt makkelijk verbanden en heeft oog voor vorm, kleur en vaak ook schoonheid. Hij laat
zich soms meeslepen en verliest de realiteit wel eens uit het oog.
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 Speelt graag met poppen en baby’tjes
Je kind is erg sociaal. Hij kan goed organiseren en wil graag ‘zorgen voor’. Hij is een
teamspeler die anderen plezier gunt. Hij kan moeilijk weigeren en taken uit handen geven.
 Heeft zijn eigen club, speelt bibliotheekje
Je kind heeft een grote verantwoordelijkheidszin. Hij is goed in organiseren, plannen en
coördineren. Hij werkt graag samen met anderen en is zorgvuldig van aard.
 Leest graag strips
Je kind wil heel veel (mee)beleven, maar wil daar niet per se voor uit zijn zetel komen.
 Speelt graag buiten, hij voetbalt, speelt volleybal, basket … met zijn vrienden
Je kind is een bezig baasje en kan moeilijk stilzitten. Hij houdt van samenwerken, actief zijn.
Hij heeft veel energie en heeft letterlijk en figuurlijk veel ruimte nodig. Misschien heeft hij
ook doorzicht (spelverdeling).
 Fietst, rolschaatst, ijsschaatst graag en houdt van skateboarden en go-karten
Je kind is een doorzetter, geeft niet gauw op. Eens zijn doel bepaald, gaat hij ervoor. Soms
zelfs koppig, eigenzinnig. Hij heeft een groot gevoel voor discipline.
 Houdt van dieren, zeurt om een hond of katje, brengt gewonde diertjes mee naar huis
Je kind stelt zich heel vlot in de plaats van iemand anders. Hij voelt snel met anderen mee, is
hulpvaardig, kan makkelijk raad vragen en opvolgen. Kan moeilijk ‘neen’ zeggen.
 Klimt graag in bomen, op muurtjes, op de leuning van de trappen, houdt van vuurtje
stoken
Je kind zoekt risico’s op. Zekerheid en veiligheid zijn niet zijn eerste bezorgdheid. Hij heeft
een ongeduldige kant: het moet vooruit gaan.
 Maakt zich graag op, past mooie kleren aan, zingt & danst, geeft showtjes
Het uiterlijke speelt een grote rol voor je kind. Hij heeft een grote behoefte aan aandacht. Hij
is soms heel onzeker en daarom erg gevoelig voor wat anderen van hem denken.
 Puzzelt graag, doet aan modelbouw, legt verzamelingen aan
Je kind werkt graag volgens een plannetje en gebruikt tussenstappen. Hij heeft oog voor het
detail en werkt graag naar een resultaat toe.
 Speelt graag schooltje
Je kind vindt het leuk om mensen toe te spreken. Hij brengt graag informatie over. Hij neemt
graag de leiding, maar wil ook gelijk krijgen.
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 Speelt graag oorlogje of met soldaatjes, houdt van schaken, Stratego, dammen, Risk,
Monopoly
Je kind kan verschillende stappen vooruit denken en de gevolgen van zijn beslissing of
handeling goed inschatten. Hij heeft een sterke territoriumdrift. Verliezen is voor hem soms
een ramp.
 Houdt van computerspelletjes
Je kind kan zich afzonderen en alleen zijn, hij kan zich sterk concentreren, zich op iets
toeleggen en helemaal in iets opgaan, even helemaal weg van de wereld.
 Speelt of beluistert muziek of zingt in een koor
Je kind vindt het niet erg om alleen te zijn. Hij kan zich goed concentreren en afsluiten van de
buitenwereld. Hij kan zich laten meeslepen en houdt van alles wat mooi is.
 Bouwt graag kampen
Je kind komt graag uit zijn pijp, wacht niet af. Verveelt zich snel als je te weinig van hem
verwacht. Maar gaat ook zelf achter de dingen aan. Neemt zelf initiatief tot actie.
 Speelt graag riddertje, politie en boefje, cowboy en indiaan
Je kind houdt van sociale contacten. Hij is actief en heeft veel energie. Hij is een goede
teamspeler en vindt het fijn om ruimte te hebben.
 Speelt liefst gezelschapspelletjes met meer dan twee personen (geen Monopoly of Risk),
zoals ganzenbord
Je kind is graag samen met anderen. Wil graag winnen van anderen, maar kan meestal ook
tegen zijn verlies.
 Doet graag aan eenpersoonsporten of sporten met maximum één tegenstander: tennissen,
zwemmen, atletiek
Je kind wil winnen, heeft een grote prestatiedrang. Hij heeft beweging en ruimte nodig en wil
steeds verbeteren en evolueren (sneller, beter, hoger…).
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