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Hoe test je
speelgoed?
kinderen bij de
Zoals je op de eerste pagina kunt lezen, spelen
and een grote rol.
zoektocht naar Het BEste Speelgoed van Nederl
eus genomen
Jouw mening is superbelangrijk en wordt heel seri
speelgoed nou
bij het bepalen van de uitslag. Maar: hoe test je
eigenlijk? Dat leer je op deze pagina’s.

Stel je eens voor. Je stapt een speelgoedwinkel
binnen en wandelt langs de schappen. Overal
waar je maar kijkt zie je speelgoed. In alle soorten,
maten, kleuren en vormen. Sommige producten zijn
groter dan jij, andere zijn juist piepklein en passen
precies in je hand. Of je ziet speelgoed dat je zelf
in elkaar moet zetten, dingen die meteen klaar

Wat vind jij leuk?

Al lopend door de winkel merk je vaak vanzelf wat
jouw aandacht trekt. Waar jij zin van krijgt om mee
te gaan spelen. En dat is voor ieder kind weer
anders. De één wordt heel blij van felle kleuren
en alles wat geluid maakt, de ander maakt liever
puzzels of speelt graag spelletjes.

Eerlijke wedstrijd

Al deze soorten producten doen mee aan de
zoektocht naar Het Béste Speelgoed van
Nederland. De wedstrijd moet natuurlijk eerlijk
verlopen, hoe verschillend al deze soorten
speelgoed ook zijn. Daarom wordt bij het testen
gebruik gemaakt van een speciaal testformulier,
waarop vragen staan die voor elk soort product
kunnen worden beantwoord.
Gebruik je zintuigen: kijk, luister, voel en ruik.
Geef elk stuk speelgoed dezelfde kans.
Soms is iets wat er fantastisch uitziet helemaal
niet zo leuk. Of iets wat je saai lijkt, juist geweldig
om mee te spelen.
zijn voor gebruik of elektronisch speelgoed.
Speelgoed van plastic, van hout of van wol.
Of dingen waar je lekker vies of nat van wordt,
zoals zand, slijm of water.

Succes!

WWW.HETBESTESPEELGOEDVANNEDERLAND.NL
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TESTFORMULIER
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NOMINEREN MAAR!
Wat vind jij Het Béste Speelgoed van Nederland?

NAAM:
LEEFTIJD:
Naam product:

Schrijf hier onder jouw top-3.
Leeftijdscategorie:
1.
2.
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*

Woordenboekje:
* Duurzaam
Kun je onderdelen van de verpakking recyclen
(denk aan: karton)? Wordt er veel onnodig plastic gebruikt?

