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Je kent hem wel, die peuter of kleuter die één en al gevoel is. Je wilt hem ter hulp schieten en vat krijgen op
de situatie die dat gevoel veroorzaakt, maar kunt het niet. De peuter of kleuter is immers niet in staat om
zijn gevoelens onder woorden te brengen. Dit maakt het voor jou als ouder of volwassen begeleider
moeilijk om hem te steunen.
Peuters en kleuters hebben het niet altijd even gemakkelijk om hun gevoelens te beheersen. Dit geldt
zowel voor de positieve als voor de negatieve gevoelens. In dit boek willen de auteurs wegwijzers uitzetten
om peuters en kleuters beter met deze gevoelens te leren omgaan en hen daar als volwassene bij te
helpen.
In het eerste deel wordt de theoretische onderbouw van het boek geleverd. Eerst en vooral wordt er dieper
ingegaan op het thema van de gevoelens. Vragen als wat een gevoel is en welke gevoelens er zijn, krijgen
hier een antwoord. Vervolgens gaan de auteurs dieper in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het
jonge kind. Ze beschrijven hoe de gevoelswereld in de periode van baby tot kleuter evolueert en geleidelijk
aan meer gedifferentieerd en op de anderen betrokken en door de communicatie over en weer met
anderen bepaald wordt. Dit is niet altijd een bewust proces. Daarbij komt dat de gevoelsbeleving van
peuters en kleuters nog weinig stabiel is. Van het ene moment op het andere kunnen positieve gevoelens
omslaan in negatieve en omgekeerd. Twee gevoelens die in de periode van baby tot kleuter zeer manifest
aanwezig zijn, zijn angst en woede.
Een belangrijk middel om het gevoelsleven beter te leren kennen is het spel. De auteurs noemen dit de
toverkracht van het spelen. In het spel kunnen veel, nagenoeg alle gevoelens gesymboliseerd worden. Het
spelen heeft dan ook een meervoudig doel:






de ruimte tussen fantasie en realiteit verkennen;
sociale vaardigheden oefenen;
leer omgaan met angsten en conflicten;
oefenen voor later;
cognitieve capaciteiten oefenen (blz.43).

Doorheen verschillende speelactiviteiten leert het kind zijn gevoelens uiten en er mee omgaan. Voor volwassenen is spel dan ook de gelegenheid bij uitstek om door observatie binnen te kijken in de emotionele
ontwikkeling van een kleuter. In het laatste hoofdstuk van het eerste deel (hoofdstuk 4) geven de auteurs
concrete tips hoe volwassenen met de emoties van kinderen kunnen omgaan.
In het tweede deel van het boek, het meer praktische gedeelte, komt de methode van Het Toverbos© aan
bod. Let hierbij wel op: het is een verkenning van deze methode, geen handleiding. Het boek kan dus niet
als zodanig aangewend worden. Een uitgebreide en zeer concreet geïllustreerde introductie wordt gevolgd
door een overzicht van de sterkmakende punten van de methode.
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Tot slot van het boek staan de auteurs stil bij enkele problemen die zich kunnen voordoen bij het werken
met Het Toverbos©.
Een boek dat je op een snelle manier heel wat bijbrengt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen en dat een prima aanzet vormt om de methode van Het Toverbos© beter te leren kennen.
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