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                                                                     Voelgiraf 
 
 
Beschrijving: Het wordt een giraf. Deze giraf beschikt over bruine vlekken 
bestaande uit verschillende materialen. Langs de ene zijde van de giraf zullen de 
vlekken met verschillende soorten stoffen, materialen bekleed zijn. Dit zijn materiaal 
gericht op voelen aangezien ze allemaal uit dezelfde kleur bestaan. Aan de andere 
zijde bestaan de vlekken uit bruine stof. Zo kunnen de kinderen aan de ene kant 
voelen en als ze de giraf omdraaien kunnen ze erop liggen, uitrusten.  
 
Handelingswijze / begeleiding: De kinderen kunnen er op een vrij moment aan 
voelen. Je kan dit voorwerp gebruiken in de snoezelhoek, de huishoek, de 
bewegingshoek,… Je kan dit voorwerp ook gebruiken als ‘uithuilvriendje’. Wanneer 
kinderen zich verdrietig voelen of nood hebben om even alleen te zijn, kunnen ze de 
voelgiraf gebruiken. 
 
Versterkende sfeerelementen: Je kan voor dit materiaal een gezellig hoek inrichten 
met sfeerverlichting, een rustig muziekje op de achtergrond, kussens en lakens. 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en):  
Domein: Zintuiglijke ontwikkeling 
Aspect: OA Gericht voelen 
 
Koppeling met B.C. / activiteit:  
B.C.: de jungle.  
Je kan dit materiaal gebruiken wanneer je werkt rond de verschillende zintuigen.  
Activiteit: geblinddoekt voelen, associaties maken rond voelen van stof. 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal: 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Het voorwerp prikkelt één zintuig 
 

Bij ons voorwerp staat vooral het voelen 
centraal. De vlekken hebben allemaal de 
zelfde kleur, zodat echt het voelen 
centraal staat. 

Voldoende groot Dit voorwerp is zeker voldoende groot. 
Ook de vlekken waaraan de kleuters 
moeten voelen zijn vrij groot. 

Kosteloos materiaal De verschillende vlekken maakten we uit 
resten stof. De andere materialen hebben 
we gekregen in de stoffabriek, het waren 
materialen met fouten in. 

Herhaling  De vlekken komen meerdere keren terug 
in de zelfde stof. De achterkant van de 
giraf ziet er hetzelfde uit. 

Veiligheid en stevigheid De materialen zijn stevig aan elkaar 
genaaid met de machine. 
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Natuurlijke kleuren De giraf wordt weergegeven in zijn 
natuurlijke kleuren. 
We gebruikten de materialen zoals ze 
zijn. 

Aantrekkelijkheid  De meeste kinderen worden 
aangesproken door dieren. Het materiaal 
is zacht en nodigt uit tot voelen en aaien. 

Hygiënisch  Het materiaal is eenvoudig te wassen. 
Het mag in de wasmachine. 

 
 
 

 


