
Stamlijn  

A 

 

Merkt zintuiglijke stimulatie op 
Bied de bloemen op verschillende manieren aan de leerling aan. Leg de ene 
keer meer de nadruk op ruiken, een andere keer op voelen en weer een 
andere keer op kijken. Geef de leerling ruim de tijd om er op te reageren. 
Kijkt gericht enkele seconden naar een voorwerp in het midden van 
zijn blikveld 
Houd een bloem in het midden van het blikveld van de leerling. Beweeg 
deze eventueel zachtjes om de aandacht erop te vestigen. 
Volgt bewegingen tot de middellijn 
Beweeg een bloem zachtjes heen en weer tussen het midden en de rand 
van het blikveld van de leerling. 
Houdt een voorwerp vast dat in de hand gegeven wordt 
Geef de leerling een stevige bloem in de handen. Klem de handen 
eventueel een stukje om de bloem heen. 

B Reageert op verschillen in textuur 
Laat aarde en verschillende blaadjes en bloemen voelen. Een zacht 
rozenblaadje, een harde stengel, een harig blaadje, een kriebelende 
grassoort. Bekijk steeds de reactie van de leerling. 
Zit met steun (ander houdt hem in zit) 
Neem de leerling tijdens de activiteit op schoot. Bekijk zo samen met de 
leerling de bloemen en voel aan het bloemstuk. 
Bekijkt een voorwerp voor het in zijn mond te stoppen 
Bied een (niet giftige) bloem aan. Wanneer de leerling het in de mond wil 
stoppen, maakt u kleine bewegingen met de bloem aan de stengel. Kijk of 
de leerling zijn ogen op de bloem richt. 
Richt kin en schouders op in buikligging, waarbij het 
lichaamsgewicht op de onderarmen rust 
Leg de leerling in buikligging, steunend op de onderarmen. Biedt voor de 
leerling de bloemen aan. Laat er naar kijken, ruiken en voelen. Stimuleer zo 
de leerling om in de houding te blijven liggen. 

Pak een bloem. Houd deze in het blikveld van de leerlingen. Laat de leerlingen eraan ruiken. 

Laat de leerlingen eventueel aan de bloem voelen; strijk er zachtjes mee langs hun wang of 

hun hand. Steek de bloem, eventueel samen met een leerling, in de bak. Pak dan een 

volgende bloem. Maak zo samen met de leerlingen een geurig en kleurig bloemstuk. 

Pas de bloemen en planten aan het seizoen aan. Maak met kerst bijvoorbeeld een 

kerststukje waarbij de leerlingen aan de dennennaalden voelen. Met herfst maakt u een bak 

met herfsttakken en kastanjes. 

 Zet een grote bak met aarde of oase in de kring. Leg eromheen verschillende geurige en 

kleurige bloemen en takken/bladeren. 

• Houd rekening met leerlingen die niet te veel prikkels aankunnen. Richt voor hen de 

les op één zintuig. Laat de bloemen bijvoorbeeld alleen zien, en laat ze er nog niet 

aan ruiken en voelen. 

• Houd rekening met eventuele allergieën van leerlingen voor bepaalde bloemen en 

planten. 

Laat de leerlingen in de bak met aarde of oase voelen. 
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