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Beschrijving : Slingers die met elastieken bevestigd zijn aan het plafond. Aan die 

slingers hangen er verschillende materialen waaraan ze kunnen voelen, trekken en 
mee spelen.  
 
Handelingswijze / begeleiding : Als de kleuters binnen komen, dan kunnen ze 

voelen aan de slingers. Omdat het met elastieken bevestigd is, kunnen ze er ook aan 
trekken. Ze kunnen de materialen (stukken keukenrol, rietjes en kralen) omhoog en 
omlaag over het elastiek heen en weer bewegen. 
 
Versterkende sfeerelementen : De ruimte is sfeervol ingericht door de kerstlichtjes 
die er hangen. Er staat ook een ventilator die slierten heen en weer doen bewegen. 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  

Zintuiglijke ontwikkeling: OA 57: intens voelen  
Positieve ingesteldheid: OA 7: tot rust komen 
 
 
Koppeling met B.C. / activiteit :  
Je kan het koppelen aan thema ‘handen en voeten’. Dit is ons hoofdthema, omdat er 
vooral gevoeld wordt met de handen en voeten, overheen heel onze snoezelruimte. 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 

 

CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 
SNOEZELVOORWERP 

Dominant zintuig: de tast 
 

De slingers zijn vooral gericht op de tast: 
het voelen aan de slingers en er aan 
trekken. 

Kosteloze materialen 
 
 

De meeste materialen die we daarvoor 
gebruiken zijn materialen die kosteloos 
zijn. 

Stevigheid Wij hebben gekozen om de slingers te 
bevestigen aan elastieken, anders 
zouden ze snel kapot zijn. 
 

Veiligheid 
 

De materialen zijn niet scherp en er is 
geen gevaar dat de kleuters zich pijn 
zouden doen. 

Herhaling 
 

Er komen meerdere slingers voor in onze 
ruimte, zodat de kleuters aan de 
verschillende slingers kunnen voelen. 

Aantrekkelijkheid 
 
 
 

De stukjes keukenrol zijn geschilderd, 
zodat het toch een kleurtje heeft. 
 



Rustgevend - sfeer 
 

Tussen de slingers door hangen er 
kerstlichtjes. Dit zorgt voor sfeer in de 
ruimte. 

Aanpasbaar 
 

Er zijn gemakkelijk nieuwe stukken 
keukenrol of rietjes aan te brengen. 
Gewoon enkele rietjes of stukken 
keukenrol bovenaan aan de slinger rijgen. 
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