Niveau ontwikkelingsleeftijd

0-2

Tasten en waarnemen

Opmerken

	
	

Opbouw van de activiteit
	

- Let goed op of het materiaal prettig is voor
de cliënt. Als de cliënt geen invloed heeft
op het telkens aangeraakt worden, kan dit
onaangenaam voor hem zijn. Het lukt hem dan
niet om eraan te ontkomen.
- Bedenk dat ronde vormen en stevig materiaal,
zoals plastic of hout, meestal eerder worden
verdragen.

Alternatieve materialen

0-2

- Plaats de speelboog bij de cliënt.
- Wacht totdat de cliënt zelf gaat bewegen en
tegen het hangende materiaal aankomt met zijn
handen. Het mag ook een ander lichaamsdeel zijn
als dit gemakkelijker of fijner is voor de cliënt.
- Lok de cliënt uit tot bewegen door hem met de
voorwerpen aan te raken. Help hem zo nodig om
naar de voorwerpen toe te bewegen.
- Hang iets anders aan de speelboog als je de
cliënt de boog meerdere malen hebt aangeboden
met dezelfde materialen. Kijk of de cliënt de
verandering opmerkt.
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Observatie- en aandachtspunten
- Observeer wat het natuurlijke bewegingspatroon
van de cliënt is. Friemelt hij bijvoorbeeld altijd
met zijn vingers, schopt hij zijn linkervoet heen
en weer of draait hij met zijn hoofd? Breng de
voorwerpen dan in de buurt van die bewegende
lichaamsdelen zodat ze aangeraakt worden.
- Observeer of je een reactie ziet, hoe klein ook,
als een deel van het lichaam het materiaal
aanraakt. Mogelijke reacties kunnen bijvoorbeeld
zijn een grimas of het verstijven van een hand.

- Voor kleine kinderen kun je gebruikmaken van
een babygym. Wissel ook hier zo mogelijk van
voorwerpen.
- Voor grotere kinderen en volwassenen zijn er
meerdere bedrijven in snoezelmaterialen die
grote houten speelbogen verkopen. Deze bogen
kunnen bijvoorbeeld op tafel, op de grond of in
een bed gezet worden.
- Voor cliënten in een rolstoel kan een speelboog
met een klem aan de stoel worden bevestigd.
- Je kunt gebruikmaken van de “Little room” van
Lily Nielsen. Kijk voor meer informatie op visio.
org/activelearning.
- Je kunt divers speelmateriaal ophangen aan een
elastiek. Een leuke tip hierbij is een hoes van
stof die je om een ballon of strandbal kunt doen.
Zie ook de activiteit “Ballonhoes” bij “Tastend
exploreren”.

Ook te gebruiken bij de categorieën
▪ Tastend exploreren (TE)
▪ Taststrategie (TS)

