
 Spelletjes schroeven en losschroeven 
Sloten openen en toe doen

Tools van 'Learning Resources' voor fijne
manipulatie

Manden
Objectpermanentiedoos

Pikler bal / Montessori bal
Zintuigelijke ballen

Houten bowlingspel 
Speelzand of kinetisch zand

V
erkleedhoek

LICHAAM &
BEWEGING

materialenlijst

Kruiwagen
Wiebelton

Balk met hindernissen
Materialen voor hindernissenbaan

Klim- en klautertoestellen
Peuteryogakaarten

Kruiptunnel
Giga blokken, stapelblokken

Speelmat
 

Bewegen

Manipuleren

In zorgmomenten

Kindvriendelijk mesje om zelf bepaalde fruit of
groente te snijden (zoals wavy cutter)

Bestek: vork en mes 
Leertoren/keukenhulpje

Kleine kannetjes om zelf water in te kunnen
schenken

Een trapje om zelf op het verzorgingskussen te
klimmen



Schildersezel
Kliederschorten

Waskrijt voor peuters
Watertekenmat

Muziekinstrumenten (rammelaar, tamboerijn,
trommel, kinderpiano...)

Peuterpenselen (met dikke grip)
Open einde materiaal zoals Grapat of Grimm's

Magnetische tekenborden
Zandtafel

Spiegels voor in de hand
Verkleedkleren 

Verkenningstank (Tuff tray)
Krijtbord

 

COMMUNICATIE
& EXPRESSIE

materialenlijst

Creatieve expressie

Taalontwikkeling

Muziekboekjes, kartonboeken,
voorleesboeken, aanwijsboeken, voelboekjes,

boeken met flapjes en verteltassen
Dans cd

Contrastkaarten voor baby's
 

Heb je zelf tips?

Deel het met anderen

via de Facebook-

groep!



IK EN 
DE ANDER

materialenlijst

Spiegels voor in de hand of op de wand
Wegkruipmeubel

Verkleedkist
Meubel voor winkelhoek

Winkelkarretje
Gezelschapsspelletjes

Bord om familiemuur te maken
Popjes met verschillende (waarheidsgetrouwe)
kenmerken (met en zonder haar, verschillende

huidskleur, jongens en meisjes, uit diverse
culturen, met of zonder bril, ...)

Materiaal rond gevoelens; ontdekfles, popje,
kaartjes emoties, ...

Mandje met haarborstels en kammetjes
Terugtrekplek (tent, gezellig zithoek,...)

Lage kast met spelmateriaal en/of doorzichtige
materiaalbakjes

In zorgmomenten

Lage tafels en stoelen 
Lavabo op kindhoogte 

Speelgoedbakken op kindhoogte 
Mandjes waarin kinderen zelf hun schoenen en

kleding kunnen leggen 
Een spiegel bij je verzorgingskussen

Schoonmaakgerei voor kinderen
Picknicktafel voor buiten

 



Lichttafel
Watertafel
Zandtafel
Zandbak

Ontdekborden
Ontdektapijten
Stapelblokken
Bouwblokken
Insectenpotje

Poster met werelddieren
Spelmateriaal om te sorteren

Magnetisch materiaal (bv blokken of
magnetische tegels)

Vergrootglas
Waterattributen: zeef, molen, schep, emmer,

waterpomp, trechter
Echte materialen: keukengerief, wasspelden,

dozen, afstandsbediening,...
Wandelkar om op stap te gaan

Buitenkeuken
Planten om te helpen onderhouden

 
 

Echt servies 
Bord voor dagstructuur

Afbeeldingen in de buurt van je
verzorgingskussen van bv lichaamsdelen
Watertap om zelfstandig water te nemen

 

VERKENNEN
VAN DE WERELD

materialenlijst

In zorgmomenten

Volg de Pinterestpagina voor meer
inspiratie!

https://www.pinterest.com/Vormingstraject

