
                                                                         

 

 Piepschuimslingers 
 

 

Beschrijving: 

  

Een stuk dun touw, liefst visdraad, met daarop verschillende piepschuimpropjes geprikt met 

een naald. 

 

Handelingswijze / begeleiding: 

  

Er zijn meerdere slingers gemaakt uit piepschuimpropjes. Deze slingers worden aan het 

plafond opgehangen. De kinderen kunnen er aan voelen door de slingers aan te raken of er 

even door te lopen. 

Maar de kinderen kunnen er ook naar kijken want elke slinger bestaat uit verschillende 

vormen en uiteraard zijn de slingers niet allemaal even lang. 

 

Versterkende sfeerelementen: 

  

Doordat de piepschuimpropjes op visdraad zijn gespit is alsof de stukje zweven.  

Wanneer de kinderen de propjes aanraken merken ze op dat de propjes ook een raar geluid 

maken. Ze schuren als het ware een beetje en ze kunnen ook de propjes indrukken en dan 

komen die vanzelf terug tot de gewone vorm. 

 

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

  

Zintuiglijke ontwikkeling: 

 

  55  intens kijken 

 

  57  intens voelen 

 

Positieve ingesteldheid 

 

  6   plezier beleven 

 

  7   tot rust komen 

 

  11 nieuwsgierig zijn 

 

Koppeling met B.C. / activiteit: 

  

Deze slingers kunnen zeker gebruik worden wanneer er rond het thema sneeuw wordt 

gewerkt. De slingers worden dan overal rondgehangen of aan de deur zodat de kinderen door 

de sneeuw naar binnen moeten. 

Maar het kan ook gebruikt worden voor het thema mooi zijn want als je de kinderen 

piepschuimpropjes laat spitten op een stukje touw dan kunnen ze dit gebruiken als sierraden 

om aan hun armen en hals te doen. 

 



 

 

 

 

8 criteria voor goed snoezelmateriaal: 

 

CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 

Dominant zintuig is voelen. 

 

Doordat de slingers aan het plafond hangen 

zullen de kinderen voornamelijk uitgelokt 

worden om te gaan voelen aan de slingers. 

Het lokt ook uit tot voelen omdat het zachte 

materialen zijn die speciaal aanvoelen voor de 

kinderen. 

Duurzaamheid 

 

De piepschuimpropjes zelf kunnen wel een 

geringe tijd gebruikt worden. Natuurlijk is het 

zo dat ze in een slinger werden gebruikt 

omdat de kinderen er zouden kunnen naar 

kijken en aan voelen. Het is niet de bedoeling 

dat ze er zullen aan trekken want dan zullen 

ze inderdaad vlug kapot zijn. Maar als ze 

gebruikt worden  in de context zoals hier in de 

snoezelruimte dan zal je er zeker een tijdje 

kunnen van genieten. 

Kosteloos materiaal Piepschuimpropjes kan op heel veel plaatsen 

vinden. Je vindt het vaak in een doos waar 

materialen inzitten die niet kapot mogen gaan 

tijdens de verplaatsing. Ze kosten dus geen 

geld, je krijgt ze er zo bij. Let wel op: Je kan 

er natuurlijk nog altijd kopen maar dan 

spreken we niet meer van kosteloos materiaal. 

Veiligheid 

 

De propjes zijn zeer zacht waardoor de 

kinderen zich er zeker geen pijn kunnen aan 

doen. ER zitten geen scherpe hoeken aan dus 

tijdens het voelen kunnen de kinderen zich  

niet bezeren. 

Aanpasbaar 

 

Het is zeker mogelijk om het materiaal op de 

visdraad aan te passen naar het thema waarin 

gewerkt wordt. Je kan heel wat kanten uit om 

andere materialen op de visdraad te spitten. Er 

zal misschien wel wat meer werk aan zijn om 

er gaatjes in te maken zodat het gemakkelijk 

op de visdraad kan. 

Aantrekkelijkheid 

 

Doordat het wit materiaal is zal het zeker een 

heel leuk effect hebben met de blacklight die 

in de ruimte hangt. Maar wanneer er geen 

blacklight wordt gebruikt verliest het toch zijn 

aantrekkelijkheid niet omdat de propjes op 

zich er al heel leuk uitzien en kinderen 

uitnodigen om die aan te raken. 



Tot rust komen 

 

De kinderen kunnen door de slingers lopen en 

doordat de piepschuimpropjes hun lichaam 

gaan strelen, krijgen ze een rustgevend effect. 

Maar ook door eraan te voelen kunnen de 

kinderen rustig worden omdat ze zodanig 

bezig zijn met de materie en erop te duwen. 

Ze zijn gefascineerd door de manier waarop 

de propjes terug hun gewone vorm aannemen. 

Herhaling 

 

De slingers bestaan telkens uit dezelfde 

materialen maar voor de kinderen is het leuk 

om naar de slingers te kijken en te zien dat 

niet elke slinger dezelfde is. Dat het patroon 

die gebruikt wordt heel vaak verschillende is. 

De ene keer zitten de piepschuimpropjes recht 

en andere keren liggen de piepschuimpropjes 

neer op een ander propje. 
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