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Reageert als een persoon tegen hem/haar praat 
Houd de sokpop bij uw gezicht. Maak bewegingen met de sokpop om de 
leerling alert te maken en praat tegen de leerling. Houd de pop even stil en 
praat dan rustig door tegen de leerling. Kijk of hij de aandacht vasthoudt, 
ontspant of zoekt naar de stem. 
Trapt krachtig ongericht met beide benen 
Bevestig een belletje of ritselend voorwerp aan de sokpop, doe deze aan de 
voet van de leerling. Doe deze eerst aan de linker, en dan aan de 
rechtervoet. Reageer enthousiast wanneer de leerling door bewegen met de 
voet een geluid maakt. 
Brengt de handen naar de mond 
Doe de sokpop op de handen van de leerling. Laat deze met de mond 
onderzoeken. Doe dan de sokpop van de handen af en laat de leerling zijn 
handen bekijken. Stopt hij zijn hand ook in zijn mond? 
Brengt de handen in de middellijn bij elkaar 
Doe de sokpop om een hand van de leerling. Raak deze zelf met de vingers 
aan. Stimuleer de leerling zo om ook met zijn vrije hand de sokpop vast te 
pakken. Maak eventueel samen de beweging naar de sokpop. 

B Kijkt verbaasd of boos als de volwassene ineens een andere 
gezichtsuitdrukking heeft 
Speel een verhaaltje met de sokpop. Wanneer de leerling de aandacht op 
uw gezicht heeft, verandert u de stemming en dus uw gezichtsuitdrukking. 
Van een blij verhaal met de sokpop, wordt u opeens boos of verdrietig. Kijk 
of de leerling het opmerkt en kijk dan weer blij. 
Pakt met zijn handen zijn voeten 
Laat de leerling eerst even met de pop in zijn handen spelen. Doe de 
sokpop dan op een voet van de leerling. Vestig de aandacht van de leerling 
op de sokpop door de voet vast te pakken en zelf met de sokpop te spelen. 
Reageer positief wanneer de leerling de sokpop wil pakken. 

Doe de sokpop op uw hand. Houd deze in het blikveld van de leerling. Maak er bewegingen 

en geluiden mee. Raak de leerling er zachtjes mee aan. Doe de sokpop ook eens op de hand 

of voet van de leerling. Geef de tijd om het te onderzoeken. 

 Houd rekening met voorkeuren van de leerling door een pop in een bepaalde kleur te 

kiezen. 

 Houd rekening met prikkelgevoeligheid. Voor sommige leerlingen is een pop met 

meerdere kleuren minder geschikt. 

 Zorg voor een sokpop van zacht materiaal. Of maak een pop van een want.  

 Deze activiteit kunt u ook tijdens of na een verzorgingsmoment doen. 

 Materialen en voorbereiding 

 
 

Sokpop 
 

 
Activiteit 

 
 

 Aandachtspunten 

 
 
 
 

 

http://www.aeolusmusic.net/images/kompas.gif�

