
                                                                                       
 

 

 

Beschrijving :  
Twee slingers gemaakt uit stof. Beide zijn gelijk in kleur en vorm. 
Er wordt een lange reep stof geknipt ongeveer 30 cm breed en twee meter lang 
(dubbelgevouwen 15cm) 
Deze reep wordt globaal opgevuld door mousse zodat ze reeds een zacht textuur 
weer geeft. 
Op de slinger worden er washandjes genaaid met: 

- ritselpapier 
- witte bonnen 
- schuimpjes 
- maïs 

 
Naast de washandjes werden volgende zaken op de slingers genaaid: 

- ponponnen uit wol 
- schuurijzer 
- schelpen 
- wol 
- kralen 
- mousjes 
- pijpenragers 
 

 
Handelingswijze / begeleiding :  
De kinderen kunnen gaan exploreren wat er allemaal in de washandjes zit. Ze komen 
voor een raadsel te staan. Wat voelt en maakt er een dergelijk geluid? Maar ook de 
dingen die je wel kunt zien, hoe voelt het, hoe ruikt het, kan ik mezelf er in zien? 
 
Versterkende sfeerelementen :  

De slingers komen het best tot uiting wanneer ze in een rustige ruimte worden 
aangeboden waar er tijd en ruimte is voor exploratie. 
Lichtjes en rustige muziek kunnen het ervaren versterken. 
Ook kunnen er blinddoeken aangeboden worden, zo moeten de kinderen zich veel 
intenser concentreren. 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :       
- Zintuiglijke ontwikkeling: OA 57 intens voelen  
- Positieve ingesteldheid: OA 11 nieuwsgierig zijn  
 
Koppeling met B.C. / activiteit :  
Deze slinger kan gebruikt worden bij het exploreren van het tastzintuig, het 
geurzintuig en het genieten van het ontdekken. 
De slinger kan ook aangepast worden naar het thema. De zaken die bevestigd zijn 
kunnen makkelijk verwijderd worden of opgevuld worden. 



Onze slinger nu kadert binnen het thema: ‘Handen en voeten’. Het voelen met de 
tastzintuigen. 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 

CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 
SNOEZELVOORWERP 

Dominante zingtuig: Tastzintuig 
 

De slinger nodigt uit om aangeraakt te 
worden. Om er in te knijpen, over te 
wrijven met zoals de handen of het 
aangezicht, de vingertoppen,… 

Veiligheid 
 

Aan de voelslinger hangen er geen 
voorwerpen die snijden of waaraan de 
kinderen zich kunnen prikken. Ze hangen 
ook allemaal goed vast dus kunnen ze 
niet ingeslikt worden. 

Het denken stimuleren De voelslinger zet de kinderen aan tot 
denken. In de washandjes zitten 
verschillende soorten materialen maar 
deze zijn niet zichtbaar. Door er aan te 
voelen kan je raden wat het is. Enkel door 
je tastzintuig te gebruiken kun je tot een 
juiste oplossing komen. 
 

Herhaling 
 

Beide slingers zijn vervaardigd uit 
dezelfde stof en opgevuld met mousse. 
De washandjes die bevestigd zijn hebben 
dezelfde kleur en vorm. Zo kan de vorm 
of de kleur niets verraden. 

Aantrekkelijk 
 

Beide voelslingers hebben een vrij 
neutraal kleur met daarop de 
verschillende materialen bevestigd die 
ofwel een terugkerende kleur hebben (de 
washandjes) of een felle aantrekkelijke 
kleur. De kleuren worden afgewisseld 
zodat het niet te druk word. 
Naast de aantrekkelijke kleuren zijn er 
ook verschillende materialen bevestigd 
die qua gevoel sterk verschillen van 
elkaar zodat het steeds opnieuw een 
nieuwe ontdekking wordt. 

Kosteloos materiaal 
 

De slinger is vervaardigd uit allemaal 
restjes en oude washandjes. De stof die 
er voor gebruikt is is gerecupereerd uit 
staaltjes van een stoffenwinkel. De 
andere materialen zijn restjes. 

Aanpasbaar 
 

De materialen zijn makkelijk afneembaar 
en heropvulbaar. 

Duurzaamheid 
 

Het materiaal die we gebruikt hebben is 
stevig en goed bevestigd. (als je weet 



hoe het bevestigd is, is het ook makkelijk 
afneembaar) 
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