
OPDRACHT Snoezelen 

Blinddoek elke deelnemer, geef iedereen een ander natuurlijk voorwerp.  

Iedereen mag zijn voorwerp betasten. Ondertussen stelt de spelleider 

enkele vragen: hoe voelt het?, heeft het een geur?. Iedereen mag zijn/haar voorwerp 

een toepasselijke leuke naam geven. De spelleider haalt de voorwerpen terug op en legt 

ze in het midden neer op de grond waar ook nog enkele extra voorwerpen liggen.  

De blinddoek mogen af en iedereen mag zijn eigen voorwerp zoeken en nemen. 

Per deelnemer overlopen:  

- Welke naam gaf je aan je voorwerp en waarom? 

- Waar komt dit vandaan? 

- Wat weet je er over?  

- Ken je de echte naam? 

- Weten de anderen er iets over? 

- Wat deed deze oefening met jou? Vond je het makkelijk/moeilijk? 

 

Voorbeelden van voorwerpen: steen, grind, verschillende soorten schelpen, galnoot, blad, tak, mos, 

houtschors, restant zee-egel, beenderen, fossiel, … 

Op deze manier kan je verder doorpraten over bepaalde onderdelen of linken leggen met 

wereldeducatie, …. 

OPDRACHT Snoezelen “Nostalgie”  

Blinddoek elke deelnemer, geef iedereen een natuurlijk voorwerp dat 

herinneringen zou kunnen oproepen (schelp, steen, potje met zand, dennenappel, tak, 

vruchten/vliegertjes esdoorn, verschillende soorten noten, grasspriet, verse lavendel, 

glazen bokaal met gaatjes in het deksel, eikeldopje, pluim, vers blad, gedroogd blad, …) 

Iedereen mag zijn/haar voorwerp betasten. Ondertussen stelt de spelleider enkele 

vragen: Hoe voelt het? Heeft het een geur? Roept het herinneringen op uit je kindertijd? 

Zo ja, probeer deze herinnering terug op te roepen. Zo nee, geef je voorwerp dan een 

leuke toepasselijke naam. 

De spelleider haalt de voorwerpen terug op en legt ze in het midden neer op de grond 

waar ook nog enkele extra voorwerpen liggen.  

De blinddoek mogen af en iedereen mag zijn eigen 

voorwerp zoeken en nemen. 

Per deelnemer overlopen:  

- Bij wie riep het voorwerp herinneringen op? Wie wilt dit 

delen met ons? 

- Wie gaf zijn voorwerp een naam? Welke naam gaf je 

het? 

- Als je voorwerp geen herinnering opriep, mag je tussen 

de foto’s kiezen of je daar iets tussen kan vinden wat 

nostalgie oproept uit je jeugd 

- Waar komt dit vandaan? 

- Wat weet je er over?  

- Wat deed deze oefening met jou? Vond je het makkelijk/moeilijk? 

- Ken je de echte naam?  

- Weten de anderen er iets over? 


