Niveau ontwikkelingsleeftijd

0-2

2-4

4-6

Tasten en waarnemen

Tastgevoeligheid

	
	

Opbouw van de activiteit
0-2

- Begin met één bekend voorwerp aan de
carrousel.
- Lok daarna uit om het voorwerp te pakken door
erop te tikken.
- Breng het voorwerp met verbale aankondiging
naar de hand toe als cliënten er niet naar reiken.
Laat daarna de cliënt zelf het voorwerp pakken
en betasten.
- Hang, als dit kan, de carrousel met materialen
samen op. Daardoor weet de cliënt direct waar
de carrousel zich bevindt en waar de materialen
hangen.
- Breid de carrousel geleidelijk uit met onbekende
materialen.
2-4
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- Hang meer dan vijf verschillende materialen aan
de carrousel. Hang ze niet te ver uit elkaar.
- Hang eerst allemaal dezelfde soort voorwerpen
naast elkaar en benoem ze.
- Hang daarna allemaal verschillende materialen
naast elkaar en benoem de eigenschappen.
- L aat de cliënt kiezen uit een bak met materialen,
die vervolgens opgehangen worden.

4-6

- Neem gemakkelijk te herkennen materialen en
laat de cliënt deze op jouw verzoek één voor één
uit de bak halen.
- Hang de materialen samen op.

- Let erop dat de cliënt in een prettige houding
ligt of zit.
- Pas de manier van aanbieden aan de motorische
mogelijkheden van de cliënt aan.
- Beperk je tot bekende materialen die de voorkeur
van de cliënt hebben, als bekend is dat de cliënt
een tactiele en/of auditieve afweer heeft.
- Let erop dat de cliënt voldoende tijd krijgt
om het materiaal of voorwerp goed te kunnen
betasten.
- Observeer hoe de cliënt het materiaal vastpakt:
met de hele hand, alleen de vingers of de zijkant
van de hand.
- Let erop dat sommige cliënten ook met de mond,
het voorhoofd, de wangen of de voeten tasten.

Alternatieve materialen
- Speelboog bij de rolstoel of tafel.
- Een touw boven het bed of bij de tafel als
waslijn.

Ook te gebruiken bij de categorieën
▪ Opmerken (OM)
▪ Tastend exploreren (TE)

