Niveau ontwikkelingsleeftijd

2-4

4-6

Tasten en bewegen

Tweehandigheid

Observatie- en aandachtspunten
	

Opbouw van de activiteit
2-4

- L aat de cliënt het materiaal verkennen.
- Neem blokken met een korte of lange stok met
schroefdraad erop. Laat de cliënt de moeren
helemaal naar beneden draaien. Plaats eventueel
eerst de moer op het schroefdraad, zodat deze
alleen maar naar beneden of boven gedraaid
hoeft te worden.
- Observeer of de cliënt ontdekt dat er een
bewegend onderdeel op de bout zit. Stimuleer dit
door zelf mee te draaien en de cliënt dit te laten
voelen.
4-6
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- L aat de cliënt passende bouten en moeren bij
elkaar zoeken.
- Benoem van welk materiaal de bouten en moeren
zijn gemaakt (hout, metaal, plastic).
- Zoek een bout met moer op aan een bestaand
voorwerp en laat voelen waar de bouten voor
dienen.
- Maak een opbouw door dezelfde grootte aan
bouten en moeren apart in bakjes aan te bieden.
Bied daarna diverse groottes door elkaar aan.
- L aat de cliënt iets in elkaar zetten of bouwen
met behulp van bouten en moeren.

- Ga na hoe de cliënt het materiaal onderzoekt.
Ontdekt hij bijvoorbeeld de schroefdraad en
volgt hij deze met de vinger of nagel? Of ontdekt
hij beweegbare onderdelen?
- Observeer hoe de fijne motoriek is. Beweegt de
cliënt bijvoorbeeld twee handen tegelijkertijd
of gebruikt hij één hand om te fixeren? Kunnen
de vingers bij kleinere moeren een goede
draaibeweging maken?
- Observeer welke grootte van de onderdelen de
cliënt het gemakkelijkste kan hanteren tijdens
het vast- of losdraaien.
- Ga na of de cliënt het verschil voelt tussen de
onderdelen.
- Observeer of de cliënt systematisch kan zoeken
welke bouten en moeren bij elkaar passen.

Alternatieve materialen
-	Diverse (plastic) flessen met bijpassende dop.

Ook te gebruiken bij de categorieën
▪ Propriocepsis (PC)
▪ Herkennen (HK)

