
                                       “De appelboom” 
 
 
Beschrijving : 
Als standaard gebruiken we een houten boom. In die boom zitten gaatjes en daarin 
bevestigen we “appels”, rode en groene voelappels. De appels zijn ballonnen die 
opgevuld zijn met diverse materialen. Bij het maken van ons snoezelvoorwerp 
hebben we ook rekening gehouden met één specifiek zintuig, vooral het tastzintuig 
wordt bij het voelen aan de “appels” aangesproken. 
 
Handelingswijze / begeleiding :   
De kinderen kunnen de appels van de boom aanraken, betasten. We spreken bij dit 
snoezelvoorwerp vooral het tastzintuig aan, de kinderen kunnen voelen aan de 
appels die verschillende materie bevatten. We hebben ook voor variatie gezorgd bijv. 
“Zoek 2 appels die net het zelfde aanvoelen.” 
De appels zullen heel wat nieuwsgierige reacties uitlokken, ondanks hun identieke 
uitzicht zijn ze toch dat tikkeltje anders. 
 
Versterkende sfeerelementen :  
Het appelboom kan je in een dergelijke omgeving plaats geven: 

- Zorg voor een afzonderlijke ruimte zodat er niet te veel verschillende prikkels 
zijn. 

- Rond de boom kan je bladeren leggen, dit is een extra prikkel voor de 
kinderen wanneer ze blootsvoets de snoezelruimte betreden. 

- Zorg voor een achtergrondmuziekje bijv. meditatiemuziek, natuurmuziek,… 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Domein: Zintuiglijke ontwikkeling 
Aspect: OA 57 Intens voelen 
 
Koppeling met B.C. / activiteit :  
Passende BC’s: herfst, fruit 
Je kan het snoezelvoorwerp ook losstaand van een BC gebruiken. Bijv. wanneer je 
werkt rond de verschillende zintuigen, kan je gerichte activiteiten geven rond voelen. 
Bijv. geblinddoekt voelen, wat voelt het zachtst aan, wat het hardst, zoek de appels 
die hetzelfde aanvoelen,… 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Het voorwerp prikkelt voornamelijk één 
zintuig 

Vooral het voelen domineert bij ons 
voorwerp. De appels zien er identiek uit, 
maar voelen toch anders aan. 

Het materiaal is duurzaam. De boom is uit hout vervaardigd en de 
appels zitten stevig eraan vastgemaakt. 

Het voorwerp is niet te klein gemaakt, 
maar voldoende groot. 

De boom is gemaakt op kleuterhoogte, 
dus ideaal om te tasten. 

Kosteloos materiaal De inhoud van de ballonnen is kosteloos 



 materiaal bijv. verpakkingsmousse, 
dekseltjes, papier,… 
De boom is uit hout gemaakt. 

Verstop effect 
 

De kinderen kunnen de inhoud van de 
“appels” niet zien, dit is enkel voelbaar. 

Natuurlijke kleur 
 

De boom is geschilderd, maar de 
ballonnen behouden uiteraard hun 
natuurlijke kleur. We hebben wel rekening 
gehouden met de realiteit: groene en 
rode appels. 

Hygiënisch 
 

De voorwerpen kunnen zijn bestand 
tegen water en kunnen dus indien nodig 
met water gereinigd worden. 

Herhaling 
 

Er zijn telkens twee appels met dezelfde 
inhoud, je kan deze enkel ontdekken door 
de appels te betasten. 

 
 


