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Fe-Li-Qbus 

 
 

• Beschrijving : Kubus met verschillende vlakken, de vlakken bestaan uit een 
verschillende materie, zo hebben we elastische vlakken, een houten en een metalen 
vlak. In de kubus kunnen verschillende ballen gestoken worden. Deze zullen een 
andere invloed hebben op de verschillende vlakken. Ook kan er een bal met geluid 
worden ingestoken. 

 
• Handelingswijze / begeleiding : De kubus vasthouden op de verschillende vlakken, 

schudden en kijken en luisteren naar het effect. 
 

• Versterkende sfeerelementen : Eventueel met stroboscoop om het ritme van het 
schudden te beïnvloeden. 

 
• Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
 

Zintuiglijke ontwikkeling Positieve ingesteldheid 
53: actief exploreren met de zintuigen 
55: Intens kijken 
57: intens voelen 
56: intens luisteren 

11: nieuwsgierig zijn 
09: zich verbonden voelen 
07: tot rust komen 

 
• Koppeling met B.C. / activiteit : Ons snoezelvoorwerp kan in elk 

belangstellingscentrum gebruikt worden. De kubus is geschikt voor één kind, dus 
wordt het aangeboden tijdens een zelfstandige activiteit in een rustige hoek. 

 
• 8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 

 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Het voorwerp wordt vervaardigd uit zoveel 
mogelijk waardevol, kosteloos materiaal 
 

Er wordt gebruik gemaakt van  2 soorten 
elastieken, een plankje, een balletje, een 
restje stof, een stuk plastic, een metalen 
plaatje. 
 
Enkel de materialen om het geraamte van de 
kubus hebben we aangekocht. De andere 
gebruiksvoorwerpen hebben we van de 
zolder gehaald tussen het kosteloos 
materiaal. 

Het voorwerp is duurzaam 
 

We zorgen ervoor dat de elastieken niet te 
hard zijn aangespannen zodat ze niet 
versterven. Het hout, de stof, het metalen 
plaatje zijn zeker duurzaam. 

Het voorwerp is bruikbaar met  verschillende 
materialen, in verschillende situaties 

De fi-li-qbus stelt dat we het houten vlak 
kunnen losmaken en er een ander voorwerp 
kunnen inleggen in plaats van de gewone bal.
We denken hierbij aan een bal met een klein 
belletje in, of meerdere ballen. 
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Het voorwerp is gericht op zintuiglijke 
prikkeling 
en dit op slechts één vlak. (bijv.: intens 
voelen, intens kijken, intens luisteren, intens 
smaken, intens ruiken) 

Met dit snoezelvoorwerp willen we de 
zintuiglijke ontwikkeling van de kinderen 
stimuleren. Het gaat hier vooral om het 
gericht luisteren naar het balletje dat tegen de 
verschillende vlakken kaatst.  
Ook het kijken komt aan bod wanneer het 
balletje tegen de soepelere vlakken botst. 
Elk onderdeel van de kubus bestaat uit een 
andere materie dus komt ook automatisch het 
voelen aan bod. 

Weinig gerichte sturing nodig 
 

Wanneer de kinderen de kubus vastnemen 
zullen ze snel merken dat er mee gerold kan 
worden. Automatisch merken ze dat er een 
ander geluid ontstaat wanneer de kubus 
gedraaid wordt. Er is geen uitleg nodig. 

Makkelijke hanteerbaarheid van ieder kind 
 

Het is de bedoeling dat de kinderen de kubus 
optillen. Maar indien dit niet zou lukken kan 
de kubus ook gerold worden. Ieder vlak heeft 
vier lengtes van 25 cm. Dat maakt dat de 
meeste kinderen de kubus wel kunnen 
optillen. 

Rustige sfeer wanneer het voorwerp 
aangeboden wordt 
 

In de klaspraktijk is het de bedoeling dat elk 
kind op een rustige manier, in een rustig 
hoekje kan ontdekken welke mogelijkheden 
het voorwerp bied. De kinderen krijgen 
kansen om tot rust te komen. 

Het voorwerp moet uitdagend zijn 
 

De Fe-Li-Qbus bestaat uit verschillende 
kleuren en voelmaterialen en geluiden 
waardoor de kinderen uitgedaagd worden om 
ermee te snuffelen en te doezelen. Althans: 
dat hopen wij. 

 
• Foto van het voorwerp: 

 
 

 


