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Beschrijving :  
ons snoezelvoorwerp bestaat uit een piramidevormige lamp uit hard wit licht 
doorzichtig plastic. De lamp verkleurt op een heel traag tempo in 7 verschillende 
kleuren. Op de 4 zeiden van de lamp zijn omhulsels van oude kerstlampjes 
bevestigd. Op de top van de piramide staat een plastic buis gewikkeld in witte wol. 
Bovenaan de mobiel is een web bevestigd gemaakt uit witte wol. Hieraan hangen 
touwtjes van verschillende lengtes met daaraan platte cirkelvormige plastic schijfjes.  
Handelingswijze / begeleiding : het snoezelvoorwerp is heel eenvoudig te 
hanteren. De enige handeling om het voorwerp in werking te laten treden, is de 
stekker in het stopcontact steken en de schakelaar op aan zetten. Verder moeten er 
geen handelingen uitgevoerd worden. Het voorwerp dient alleen om visueel waar te 
nemen. Ons motto hier: ‘kijken doe je met je ogen niet met je handen’. 
Je laat de kinderen het best eerst tot rust komen alvorens over te gaan naar een 
activiteit waarbij de lamp aan bod komt 
Versterkende sfeerelementen : als versterkend sfeerelement kan een ventilator 
gebruikt worden om de elementen van het mobiel langzaam te laten bewegen. De 
ventilator wordt best op de traagste stand bediend zodat er geen wervelwind ontstaat 
en de elementen van de mobiel niet met elkaar verstrengelen.  
Verder is het praktisch dat de ruimte verdonkert kan worden zodat het lichteffect 
duidelijk zichtbaar is. 
Omdat het voorwerp ons aan de winter doet denken, dachten wij om op de 
achtergrond het geluid van klinkelende ijspegels te laten afspelen. Hierbij dachten we 
aan belletjes-muziek. 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Positieve ingesteldheid 
1. Plezier beleven 
1.1 Plezier beleven aan iets 
2. Tot rust komen 
2.1 Een gewaarwording herkennen als een signaal dat ‘rust’ oproept 
Zintuiglijke ontwikkeling 
1. Instrumenten 
1.1 Intens kijken 
1.1.1 Ervaringen opdoen met kijken 
1.1.2 Visuele contrasten herkennen (kleur, vorm, structuur, patroon,…) 
Koppeling met B.C. / activiteit : winter, sneeuw, ijs, licht/donker 
Godsdienstmoment, stilte- en rustmoment, relaxatieoefeningen, kaarsrituelen… 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Natuurlijke geuren  
Kosteloos materiaal 
 

Oude lamp, wol, plastic buis, omhulsels 
oude kerstlampjes, ronde figuren in hard 



plastic, sneeuwspray 
Duurzaamheid De voorwerpen aan het mobiel kunnen 

vernieuwd of vervangen worden door 
andere voorwerpen (niet te zwaar).  

Stevigheid 
 

De delen afzonderlijk zijn stevig bevestigd 
waardoor er geen gevaar is voor 
rondslingerende losse delen. 
Het mobiel bovenaan is echter nogal 
fragiel. Maar omdat het voorwerp niet 
echt gehanteerd moet worden vormt dit 
niet echt een probleem. 

Groot materiaal  
Herhaling de 7 kleuren van de lamp komen steeds 

opnieuw terug.  
Veiligheid  
 

Het voorwerp dient niet gehanteerd te 
worden. Er moet voor gezorgd worden 
dat de lamp op een stabiele plaats staat, 
dat de kinderen niet aan de stekker 
kunnen en dat er geen water in de buurt 
is. 

Hygiëne        
 

 


