DIDACTISCH MATERIAAL PEUTERKLASSEN januari 2019
ter bevordering van zintuiglijke ontwikkeling
ZINTUIGENBLOKKEN
9 zintuigelijke blokken: 3x visueel, 3x geluid, 3x textuur. Kijken, horen,
voelen. Kenmerken: Vervaardigd uit ecologisch verantwoord rubberhout.
Vrij van elke vorm van chemicaliën. Afmeting: 3,5 x 3,5 cm.
Samenstelling: 9 blokken in een linnen zak

TACTIELE OMLOOP – GOLVEN
Set met uitdagend tactiel materiaal. Elk element is voorzien van een zeer
duidelijk voelpatroon. Zeer stevig plastic voorzien van antislip bodem in
handige opbergtas voor wegbergen en transport.
8 elementen met een golvend patroon die op zeer eenvoudige wijze in
elkaar klikken om gevarieerde omlopen te maken: cirkel, rechte lijn, Svorm,… Afmeting: 1 element: 68 x 18 x 11 cm. Samenstelling: 4
elementen met noppenpatroon en 4 elementen met lijnenpatroon

TACTIELE OMLOOP EILANDJES
Set met uitdagend tactiel materiaal. Elk element is voorzien van een zeer
duidelijk voelpatroon. Zeer stevig plastic voorzien van antislip bodem in
handige opbergtas voor wegbergen en transport.
6 eilanden die samen met de golven een boeiende omloop maken. 3
verschillende afmetingen, stapelbaar en lichtjes hellend. Inhoud: 3
voelpatronen: noppen, lijnen en cirkels. Afmeting: Diameter/h: 27 x 8 cm,
35 x 14 cm, 40 x 13 cm. Samenstelling: In handige tas voor transport en
berging.

VOELDOOS
Door het tactiel herkennen van diverse vormen en texturen ontwikkelen
kinderen het waarnemingsvermogen (vergelijken) en leren ze
verschillen te benoemen (taal). De voorwerpen in de doos moeten op
de tast herkenbaar zijn: groot-klein, dik-dun, lichtzwaar, hard-zacht, ruwglad ... De voeldoos heeft openingen aan weerszijden en een ruime
opbergcapaciteit. Afmeting: 15 x 20 x 27 cm

VOELZAKJES
Een leuke voelset waardoor kinderen kennis maken met allerlei
oppervlakken. Van geribbeld tot glad, van ruw tot zacht, ... Deze
voelzakjes passen perfect in een kinderhand en nodigen uit tot voelen,
erover babbelen en ermee spelen. Zoek dezelfde patronen. Afmeting:
Gemiddelde voelzakje: 5 x 6 cm. Samenstelling: 20 reeksen van 10
voelzakjes, 1 opbergzakje.

VOEL BOTTEN BONO’s HUIS
In het grappige
hondenhokje liggen
20 voelbotjes die het
hondje paarsgewijs
bij elkaar moet
brengen: zacht, ruw,
geribbeld, enz.
Afmeting: Botjes: 5 cm. Hondenhokje: 12 cm. Samenstelling: 22-delig:
met hondje, 20 voelbotjes (2x 10 voelpatronen), plastic hondenhokje.

TACTIEL VOELSTENEN
Deze tactiele voelstenen nodigen
kinderen uit om te voelen en
experimenteren met
verschillende vormen. Ze kunnen
gebruikt worden om afdrukken te
maken in zand of boetseerpasta.
Kenmerken: Vervaardigd in
steen. Afmeting: diameter 7,5 cm

TACTIKRALEN
Heel grote kralen in plastic met 4
verschillende voelpatronen. Ze kunnen in
elkaar gestoken worden. Kenmerken:
Diverse spelmogelijkheden. Afmeting:
13,5 x 8 cm. Samenstelling: 16 grote
kralen in aangenaam aanvoelend plastic.

GELUIDENBLOKJES MET EDELSTENEN
Herkennen van overeenstemmende
geluiden, aandacht en concentratie.
De 12 blokken zijn verdeeld in 6
paren met elk een specifiek geluid.
Kinderen trachten de juiste geluiden
bij elkaar te zoeken. Kenmerken:
Houten blokken voorzien van een
gekleurd steentje.
Afmeting: L/b/h: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm.
Samenstelling: 12 blokken, verpakt in een linnen zakje

TACTIELE VOET- EN HANDSCHIJVEN
Een uitnodigend tactiel materiaal voor de tastzin van zowel
hand als voet. Dezelfde structuren komen voor op de grote
voetschijf en op de kleine handschijf. Kenmerken: De
schijven zijn gemaakt van aangenaam aanvoelend rubber.
Afmeting: Diameter 27 cm en 11 cm. Samenstelling: 10
verschillende tactiele voetschijven in verschillende kleuren
en 10 overeenstemmende kleine handschijven, blinddoek,
linnen opbergzak.

