
Review: GIGI Bloks

Kartonnen bouwblokken

Voor mijn kleuters heb ik deze bouwblokken 
van karton in de klas gezet. Ze zien op de 
doos de prachtige bouwwerken die je met deze 
bouwblokken kunt maken en vragen al of ze er 
mee aan de slag mogen. Maar eerst moeten de 
blokken in elkaar gezet worden!

De doos bevat 96 “platte” bouwblokken. Op de 
zijkant is, in een klein tekeningetje, te 
zien hoe je de blokken in elkaar vouwt. Voor 
kleuters is dit te moeilijk, het vraagt even 
enig inzicht. Al snel heb ik de slag te pakken 
en samen met een collega vouw ik de 96 blokken 
in elkaar. De GIGI Bloks zijn goed op te 
stapelen, zo zijn ze makkelijk op te bergen of 
aan de kant te zetten.

De volgende dag beginnen de kleuters te 
bouwen. Ze ontdekken snel hoe een stevige muur 
neergezet kan worden. Ze “metselen” de blokken 
netjes op elkaar. Er ontstaat een gigantisch 
kasteel. De kleuters nemen er kleine poppetjes 
bij en er ontstaat een heel fantasiespel.
Af en toe schiet het eindstukje van een blok 
los. Dit kunnen ze zelf terugschuiven, maar ik 
besluit om dit ook met een klein plakbandje 
vast te zetten. De volgende dagen gaan steeds 
enkele kleuters met de kartonnen bouwblokken 
aan de slag. Er ontstaan de meest geweldige 
bouwwerken, die stevig op tafel staan.

In de huishoek hebben we een hond. Vanmiddag 
bouwden ze voor hem een hok. En later bouwden 
ze een toren. Hoe sterk is die? Een kleuter kan 
erop zitten!

Tip! Geef de kinderen wel voldoende ruimte om 
te bouwen. Spelenderwijs valt er wel eens een 
blok op de grond en staat een kind erop. Het 
blijft karton, maar de kleuters spelen nu twee 
weken met de GIGI bloks en ze zijn nog goed van 
vorm.
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