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Dit artikel gaat over de kracht van zintuiglijke en 

sensorische activiteiten voor de taalontwikkeling. 

Het zijn vaak alledaagse handelingen die je kunt 

uitbuiten als leermoment. Denk maar eens aan 

kliederen. Dat is voor de meeste kinderen het 

leukste wat er is. Gewoon lekker ‘doen’ en alles 

wat je doet, is goed!    

Juist deze activiteiten, die nauwelijks voorberei-

ding vragen, bieden een schat aan ontwikkelings-

mogelijkheden. Aan de ene kant ontdekt het kind 

van alles rondom zijn eigen ik. Daarnaast is het de 

taal die deze ervaringen begrijpelijk maakt. Zo 

gaan de sensorische ontwikkeling en de uitbrei-

ding van de woordenschat hand in hand.  

In dit artikel wordt eerst achtergrondinformatie 

gegeven over de zintuiglijke ontwikkeling. Ver-

volgens worden diverse activiteiten beschreven 

waarmee zowel de zintuiglijke ontwikkeling als de 

taalontwikkeling gestimuleerd worden. 

Zintuigen zijn nodig voor een brede 
ontwikkeling
Ieder kind wordt, in principe, geboren met verschil-

lende zintuigen. Om deze goed te gebruiken, moeten 

ze wel getraind worden. Bij voldoende aanbod aan 

sensorische ervaringen groeien de zintuigen. Deze 

groei zorgt ook voor het ik-gevoel. Het kind merkt dat 

hij in contact komt met zichzelf en de wereld om hem 

heen: Wat vind ik fijn en wat niet? Het leert zo zijn  

eigen grenzen te herkennen. Het kind raakt door de 

zintuiglijke ontwikkeling ook bekend met de grenzen 

van anderen: Ik mag een ander wel aaien, maar niet 
slaan. Dit is de start van de sociaal- emotionele ont-

wikkeling.

Met goed ontwikkelde zintuigen kan een kind de 

omgeving beter scannen: Kan ik afgaan op datgene 
wat ik zie? Is dat veilig? Hij leert in te schatten waar 

eventuele moeilijkheden liggen. Vooral kinderen 

die geleerd hebben om te experimenteren, kunnen 

dit beter. Beetje bij beetje leren ze waar de grenzen 

liggen van hun eigen kunnen. Ook weten deze kin-

deren beter wat ze met het materiaal kunnen doen. 

Hoe meer ervaringen een kind opdoet, des te meer 

mogelijkheden er zijn om te onderzoeken. Hoe beter 

de zintuigen ontwikkeld zijn, des te groter wordt  

het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen: Ik 
kan dit, het lukt mij. Ik kan een creatieve oplossing 
bedenken. Fouten maken is niet erg.

Verschillende zintuigen op een rij 
Zodra het kind op de wereld komt, wordt hij overval-

len met prikkels. Eerst absorbeert hij deze als een 

spons. Naarmate het kind ouder wordt, kan hij zijn 

ervaringen steeds beter ordenen. Hierdoor krijgt hij 

meer en meer grip op de wereld om hem heen. Al 

deze indrukken worden verwerkt door de zintuigen. 

De bekendste zintuigen zijn: voelen (de tast), ruiken, 

proeven, horen en zien. 

Daarnaast zijn er ook zintuigen die niet zo vaak  

benoemd worden. Zo is het evenwichtszintuig ook 

van groot belang voor de ontwikkeling. Net als de 

bewegingswaar neming. 

Van de meeste zintuigen is het duidelijk waarvoor ze 

dienen. Toch is het voor ons zo vanzelfsprekend ge-

worden dat we de waarde ervan over het hoofd kun-

nen zien. Zodoende staan alle zintuigen met hun 

functie hieronder beschreven.

Taal beleven met al je zintuigen
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Zien: visuele waarneming 
Om grip te krijgen op de wereld, moet een kind leren 

zien. De eerste dingen die een baby ontdekt, is diep-

te zien. Hij gaat zijn blik scherp stellen op iets wat 

zijn aandacht trekt. Beide ogen worden hierdoor op 

elkaar afgestemd. 

Zo kan hij langzamerhand dus afstanden tot elkaar 

vergelijken: mama is dichtbij en de poes is ver weg. 
Naarmate de baby beter kan kijken, leert hij ook din-

gen te onderscheiden.

Er komen meer en meer dingen en situaties op zijn 

pad. Door het manipuleren van materialen ontdekt 

het kind dat dingen een voor- en een achterkant heb-

ben. Daarna zal hij steeds meer details kunnen on-

derscheiden. De baby maakt als het ware een scan 

van de dingen en bewaart deze in zijn hoofd. Hoe 

meer ervaringen, des te uitgebreider dit netwerk is. 

Deze informatie maakt het mogelijk om snel een situ-

atie te kunnen overzien.

Voelen: de tast
De belangrijkste functie van dit zintuig is het ervaren 

van de grens tussen ik en de ander. Dit geldt voor de 

fysieke, maar later ook voor de gevoelsmatige grens. 

Spelenderwijs maakt het kind contact met een ander. 

Hiermee leert hij letterlijk zijn eigen begrenzing. 

Daarnaast leert hij ook wat dit fysieke contact met 

zichzelf en de ander doet: Als ik jouw haren vastpak, 
zeg jij ‘au’. Jouw haren kriebelen in mijn hand. Gelei-

delijk maakt het kind onderscheid tussen aanrakin-

gen en materialen die fijn zijn of die niet prettig zijn. 

Zo ontwikkelt hij zijn eigen voorkeur. 

Al deze ervaringen zorgen ook voor inzicht in geva-

ren. Met vallen en opstaan, door pijnlijke momenten, 

wordt inzichtelijk wat hij moet ontwijken. Pijn is hier-

bij een duidelijke grens. Ook het voelen van verschil-

lende temperaturen draagt bij aan deze bewaking 

van de eigen grens. Door het aanbieden van veel ver-

schillende materialen wordt deze kennis vergroot: 

Metaal voelt koud aan en hout lijkt dezelfde tempe-
ratuur te hebben als mijn lichaam. Of: iets voelt glad, 
ruw, zacht, of prikkelig aan. Al deze ervaringen dra-

gen bij aan de eigen voorkeuren en de kennis over de 

wereld.

Ruiken
Het ontwikkelen van de reuk draagt bij aan de smaak-

ontwikkeling. Zonder geur, proef je veel minder. Met 

het reukzintuig leert het kind onder andere bedorven 

voedsel te herkennen. De geurontwikkeling draagt 

ook bij aan het herkennen van persoonlijke geuren. 

De baby herkent al snel de vertrouwde geur van 

mama. Daarna wordt dit geurenpalet uitgebreid met 

de herkenning van eigen voorkeuren.

Proeven
Een mens kan de smaken zoet, zout, zuur en bitter 

onderscheiden. Ook hiervoor geldt dat dit stapje 

voor stapje ontwikkeld wordt. De baby is eerst ge-

heel afhankelijk van moedermelk. Naarmate de 

maanden vorderen, wordt zijn menu uitgebreider. 

Voor de baby is niet alleen de smaak doorslaggevend 

bij het doorslikken. Ook de textuur speelt een rol. 

Het ene kind blijft langer behoefte houden aan pap-

jes dan het andere kind. Dit zijn allemaal grenzen die 

hij verkent en die de volwassene niet moet forceren.

Door goed te proeven, leert het kind of het eten goed 

of slecht zal vallen. Sommige smaken zijn in eerste 

instantie apart. Na verloop van tijd is het kind wel 

Uk & Puk en Puk & Ko  Taal beleven met al je zintuigen © Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.ukpuk.nl - www.pukenko.nl
2



aan deze smaak toe. Daarom is het verstandig om 

kleine hapjes te proeven. Een overdaad van iets  

tegen zijn zin eten, kan letterlijk als een blok op de 

maag vallen. Het proeven in de mond is namelijk 

nodig om de spijsvertering voor te bereiden. Iedere 

smaak roept een andere hoeveelheid spijsver-

teringssappen op.

Horen
Om te leren luisteren moet een kind verschillen kun-

nen horen. Eerst hoort hij het verschil tussen mama’s 

stem en andere geluiden. Vervolgens breidt dit zich 

uit naar andere herkenbare klanken. Het gehoor is 

een belangrijke voorwaarde om de taal te leren. Deze 

ontwikkeling gaat van ‘het horen van klanken en 

zinsmelodieën’ tot ‘het verschil in verschillende 

woorden’. Ook leert het kind het natuurlijke ritme in 

gesprekjes: Eerst zeg ik iets, dan ben jij aan de beurt. 
Een goed gehoor helpt bij het signaleren van gevaar: 

Pas op, ik hoor een auto! Daarnaast draagt het ge-

hoor ook bij aan ontspanning, plezier en rust. Muziek 

en liedjes kunnen door hun ritme uitlokken tot bewe-

gen, maar ook concentratie en kalmte oproepen.

Bewegingswaarneming 
Dit zintuig geeft informatie over het eigen lichaam. 

Voor een volwassene is het vanzelfsprekend om te 

lopen, rennen, springen, grijpen, zitten en liggen. Dit 

gaat allemaal als vanzelf. Toch is hieraan een heel 

leerproces voorafgegaan.

De baby ervaart stapje voor stapje hoe het aanvoelt 

om zijn hoofd op te richten. Dit kost een bepaalde 

spierkracht want het hoofd is zwaar. Vervolgens gaat 

de ontwikkeling door van draaien en kruipen tot 

staan en lopen. Telkens weer moet het kind leren 

welke spieren hij daarvoor moet gebruiken. Iedere 

beweging vraagt weer om een andere spierkracht.

Alles bij elkaar geeft dit een goed lichaamsbesef. 

Hierdoor is een kind in staat om handelingen goed 

uit te voeren. Op een gegeven moment is het niet 

moeilijk meer om de twee handen los van elkaar te 

laten bewegen. Een beker pakken gaat dan als van-

zelf; de vingers grijpen om het oortje heen en de arm 

heeft precies genoeg spierkracht om de limonade 

niet over de rand te laten klotsen! De bewegings-

waarneming geeft een precies beeld over de stand 

van alle ledematen. Het is een soort kaart die aan-

geeft hoe de spieren moeten werken en hoeveel-

spierkracht nodig is om een beweging uit te voeren. 

Dit is weer een voorwaarde voor een goede motoriek.

Evenwicht 
Dit zintuig is gelegen in het binnenoor en heeft een 

soort trechterfunctie. Alle prikkels die het lichaam 

binnenkomen, gaan langs dit orgaan. Deze indruk-

ken worden vervolgens bij elkaar genomen en ge-

coördineerd. Zo worden de hoofdbewegingen aange-

past in verschillende situaties. Het evenwichtszintuig 

voert controle uit over de bewegingen.

Alle opgedane ervaringen worden opgeslagen in het 

geheugen. Hierdoor kan het kind op een gegeven 

moment dansen, rollen, schommelen, enzovoorts 

zonder duizelig te worden. Samen met de bewegings-

waarneming zorgt het evenwichtszintuig dat het 

kind niet zomaar omvalt.

Sensorische activiteiten als bron voor de 
taalontwikkeling
Activiteiten die de zintuigen prikkelen, worden ook 

wel sensorische of sensopatische activiteiten ge-

noemd. Het zijn allemaal lichaamsgerichte activitei-

ten die aansluiten bij de belevingswereld van het 

jonge kind en die reacties uitlokken op het gebied 

van reuk, smaak, gehoor, enzovoorts. Het benoemen 

van deze handelingen draagt bij aan de taalontwik-

keling: Je aait de knuffel. Ik zie je lachen, dat voelt 
fijn. Je vind het spannend om de klei te pakken. Hij 
plakt een beetje. Zullen we het samen doen? Kijk, nu 
kunnen we kneden. Daar moet je sterk voor zijn. Hier-

onder staan diverse sensorische activiteiten be-

schreven. 
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Kansen grijpen in dagelijkse routines

 Fruit eten

Laat de kinderen meehelpen met de bereiding ervan. 

Bespreek of het fruit lekker of vies is, hoe het ruikt, 

hoe het eruitziet en hoe het aanvoelt. Samen met de 

kinderen geef je woorden aan al deze ervaringen.

 Drinken

Laat de kinderen door verschillende soorten rietjes 

drinken. Probeer ook om vla door een rietje te drinken.

Het zuigen door een rietje vraagt om veel kracht.  

Bespreek dit. Het drinken komt zo in veel kleinere 

hoeveelheden binnen. Dit is weer een heel nieuwe 

er varing.

 Omkleden

Zorg voor (verkleed)kleren in verschillende stofsoor-

ten. Laat de kinderen voelen hoe de stoffen aanvoe-

len en benoem dit voor hen. Voor het ene kind zal een 

zijden sjaal lekker aanvoelen. Hij zal ermee willen 

knuffelen, of hij wil hem om zijn haren wikkelen. Een 

ander kind vindt zijde juist niet fijn aanvoelen.

 Handen wassen en afdrogen

Laat de kinderen hun handen wassen met vloeibare 

zeep uit een zeeppompje. Wissel dit af met een stuk 

zeep. Laat ook het verschil voelen tussen afdrogen 

met papieren doekjes en een handdoek. Vraag de 

kinderen wat ze fijner vinden. Laat de kinderen ook 

aan hun handen ruiken. Vinden ze het lekker of ruikt 

het vies?

 Schoonmaakklusjes

Zorg voor allerlei soorten borstels, doekjes en spon-

zen. Laat de kinderen hiermee eenvoudige schoon-

maakklusjes doen. Benoem hoe de verschillende 

materialen aanvoelen. Het ene voelt ruw aan en is 

zwaar in het gebruik. Het andere is zacht en makke-

lijk te hanteren.

 Zitten en liggen 

Zorg voor diverse ondergronden, zoals een gymmat, 

een vloerkleed, een badmatje, gras en zeil. Kijk wat 

de kinderen ermee doen. Benoem telkens wat je ziet 

en stel vragen. Bijvoorbeeld: Ligt het hard of zacht? 
Voelt het warm of koud aan? Je zit op het zeil, kun je er 
ook op liggen? Maak ook eens hangmat door een 

doek te knopen rondom een tafel. Laat de doek laag 

bij de grond hangen en leg er een mat onder. Dit ont-

wikkelt het evenwichts-, tast-, houdings- en bewe-

gingsgevoel. Sommige kinderen voelen zich prettig 

als ze omwikkeld worden door iets.

 Buiten of binnen spelen

Blaas een plastic zak op en laat de kinderen ermee 

voetballen of er andere spelletjes mee doen. Dat 

geeft ineens een heel andere gewaarwording dan 

schoppen tegen een zware bal!

 Toveren met kleuren

Vul boterhamzakjes met twee kleuren verf. Laat de 

kinderen in de zakjes kneden. Zeg daarbij het vol-

gende versje op: Hocus pocus met een dikke zoen; 
blauw en geel wordt samen … groen! Hocus pocus 
franje; rood en geel wordt ... oranje! Niet alleen de 

visuele waarneming wordt gestimuleerd, maar ook 

de tast. Het versje stimuleert het gehoor.

 Magisch boek

Vraag in een speciaalzaak naar een boek met  

behangstaaltjes. Zo’n boek zit vol met papier van 

verschillende kleuren, patronen, diktes en texturen. 

De kinderen kunnen hier eindeloos naar kijken en 

erin voelen. De vellen lokken uit om in te knippen en 

scheuren. Zo wordt het knutselen een extra zinvolle 

activiteit.

 Spelen met de lichtbak

Leg zand en materialen op een lichtbak. De kinderen 

mogen voelen aan en tekenen met het zand. Ze zullen 

betoverd raken door het licht dat ‘uit de tekening’ 

komt. De kinderen doen verschillende ervaringen op: 

verschillende kleuren die schijnen, schaduw op de 

muur, materialen die licht doorlaten zonder dat je het 
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had verwacht (bijv. schelpen) en ontdekken dat een 

blad helemaal niet effen groen is maar dat er ‘draad-

jes’ doorheenlopen. Benoem ook al deze ervaringen.

 Licht als extra spelelement

Zet elektrische waxinelichtjes bij het spel met de 

blokken of duplo. De bouwsels zien er heel anders uit 

als er een lampje in of achter brandt. Doe het grote 

licht in de ruimte uit. Bekijk samen met de kinderen 

het resultaat.

 Ontdekzakjes

Vul zakjes voor ijsklontjes of afsluitbare zakjes met 

olie/water en glitters. Het voelen en kijken naar dit 

zakje werkt rustgevend en zit vol zintuiglijke ervarin-

gen, zoals koud, mooie kleuren, kneedbaar, door-

zichtig, glimmend, klotsend.

 Zonnebloemen

Laat de kinderen aaien of wrijven over een zonne-

bloem. Hierbij komen de zaadjes los. Als dit niet 

gebeurt, is het lospeuteren van de zaadjes ook 

goed voor de tastzin. 

 Bloemen en kruiden planten

Laat bloemen en kruiden planten. Hierbij kunnen de 

kinderen met hun handen in de aarde wroeten. Zo 

wordt de tast ontwikkeld. Door plantjes die dezelfde 

kleur hebben bij elkaar te zetten, richt het kijken 

zich op het onderscheiden van kleuren. Zo ontstaan 

als vanzelfsprekend spelletjes die bijdragen aan de 

visuele ontwikkeling. Bijvoorbeeld: Met de rode gie-
ter mag je de rode bloemen water geven en met de 
gele gieter de gele bloemen.

 Geurpotjes maken

Maak met de kinderen geurpotjes. Stamp kruiden of 

geurige bloemen fijn en voeg wat water toe. Giet het 

geheel door een zeef of vergiet. Wat overblijft, is een 

lekker geurend watertje. Aan de potjes ruiken draagt 

bij aan de geurontwikkeling: Ruikt het lekker of vies? 
Ruikt het lekkerder als er veel kruid in zit of juist een 
beetje?

 Toverbloemen maken

Zet snijbloemen (het snelste resultaat krijg je met 

tulpen) in ecoline of voedingskleurstof. Bekijk samen 

wat er gebeurt. Benoem dit ook. De kinderen ervaren 

kleurverschil en door de geur van de bloemen wordt 

ook het reukvermogen geprikkeld. 

 De natuurtafel

Op de natuurtafel maken de kinderen kennis met al-

lerlei natuurlijke materialen. Zorg dat er altijd mand-

jes, doosjes of potjes staan, waarin de kinderen hun 

schatten kunnen bewaren. De kinderen gaan zelf op 

zoek naar natuurschatten. Laat hen er vervolgens 

ook mee spelen en erover fantaseren. Ze kunnen 

hierbij verschillende geuren ruiken en voelen hoe al 

deze materialen aanvoelen. De tafel kan ook buiten 

staan. 

Uk & Puk en Puk & Ko  Taal beleven met al je zintuigen © Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.ukpuk.nl - www.pukenko.nl
5



 Rollen op een skippybal

Leg een kind ook eens op een skippybal en beweeg 

hem wiegend over de bal. Het effect is erg rustgevend 

en goed voor het evenwichtszintuig en de bewegings-

waarneming.

 Deegrollen

Gebruik een mat of grote doek en rol de peuter hierin. 

De meeste kinderen vinden dit fijn. Ze worden rustig 

doordat er veel prikkels worden weggenomen. Ook 

de ervaring van hun eigen lijfelijke begrenzing is 

prettig.

 Geurend zoutdeeg

Maak eerst het zoutdeeg met 3 koppen bloem, 3 eet-

lepels olie, 1 kop zout en 1 kop water. Kneed dit tot 

een stevige massa. Voeg tot slot lavendel of een an-

der geurig kruid toe. Het leukste is natuurlijk als de 

kinderen de kruiden uit de eigen tuin mogen halen. 

Laat de kinderen daarna de klei kneden. Dit vraagt 

veel kracht. 

Deze ervaring ontwikkelt de bewegingswaarneming. 

Zodoende leert het kind dat kleien een bepaalde 

mate van spierkracht van de vingers vraagt. Het toe-

gevoegde kruid draagt bij aan de geurontwikkeling: 

Ruikt het lekker of vies? Ruikt het lekkerder als er 
veel kruid in zit of juist een beetje? Deze activiteit is 

ook goed voor de tastontwikkeling. Door de klei te 

voelen met en zonder toevoeging van de lavendel, 

ervaren de kinderen verschillende texturen.

 Zelf klei maken

Maak samen met de kinderen klei. Geef ieder kind 

een eigen bakje. Help met het afmeten van de ingre-

diënten: 4 eetlepels crèmespoeling en 6 eetlepels 

maizena. Laat de kinderen dit roeren of kneden. Voeg 

dan nog wat voedingskleurstof toe. Het resultaat is 

lekker ruikende, gekleurde, zachte klei. Bespeek de 

ervaringen van de kinderen.

 Spelen met zand

Laat de kinderen in de zandbak spelen. Deze activi-

teit heeft heel veel zintuiglijke ervaring in zich. Daar 

waar het zand in aanraking komt met de huid, ervaart 

het kind waar zijn eigen lichaam ophoudt. Doordat 

de korrels overal tussen kruipen en in gaan zitten, 

merkt het kind bijvoorbeeld dat er iets onder zijn na-

gels kan komen. Of wordt de aandacht gevestigd op 

de navel waar ook wat zandkorrels zitten. Maar ook 

het verschil tussen nat en droog zand kan fasci-

nerend zijn voor het kind. Het contact met droog zand 

kan kriebelen terwijl het plakeffect van nat zand be-

angstigend kan zijn. Voor een ander kind kan deze 

natte massa juist rustgevend werken. Kortom, zand 

zorgt voor heel veel mogelijkheden om te ontdekken. 

Het is leuk om ook eens een extra element toe te voe-

gen, zoals kleur. Roer bijvoorbeeld gemalen krijt 

door het zand. Zo krijgt het spel ineens een heel an-

der karakter.

 Spelen met water

Net als zand is ook water een grote bron voor zintuig-

lijke informatie. Het water kan alle zintuigen prikke-

len: het kan hard worden, koud en warm zijn, smel-

ten, stromen, druppen, spatten en golven. Vul een 

bak met water en voeg materialen toe, zoals flesjes, 

potjes, een zeef, een gieter en een plantenspuit.

 Spelen met kruiptunnels

Laat de kinderen spelen in tunnels. Leg er tapijt-

tegels van verschillende texturen of andere materia-

len in en geef het kind een zaklamp mee om op zoek 

te gaan naar schatten. De ruimte om te ontdekken is 

nu zo afgeschermd van andere prikkels dat de ont-

dekkingen met alle zintuigen beleefd worden.
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 Spelen in een tent

Zet een tent op en laat de kinderen erin spelen. Net 

als bij het rollen in een mat roept dit rust op. Je kunt 

van alles in de tent zetten, maar de kinderen kunnen 

er ook even lekker doezelen.

 Muziekerwtjes

Leg gedroogde erwten op een trommel en laat de kin-

deren trommelen. Wat horen ze? Het tastzintuig 

wordt geprikkeld als de kinderen de erwten weer op-

rapen. De kinderen ervaren hoe hard deze erwtjes 

zijn. Benoem dat deze erwtjes harder aanvoelen dan 

de erwtjes die ze zelf eten.

 Elektrische tandenborstel

De trillingen van een elektrische tandenborstel roe-

pen een verrassend gevoel in de mond op. Het kan 

kriebelen, maar ook lekker aanvoelen. Als het kind 

het leuk vindt, laat je hem aan. Zo niet, dan is hij snel 

uitgezet.

 Een mand vol doeken

Verzamel in een mand stoffen in verschillende kleu-

ren en texturen. Deze doeken zijn zacht en vormbaar. 

Dit daagt uit om het op allerlei manieren te manipu-

leren. Hierdoor wordt de zintuiglijke ontwikkeling 

gestimuleerd. Daarnaast draagt het ook nog bij aan 

het creatieve denken.
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