
 

Schattenmand
Vul een mand met verschillende voorwerpen voor de jonge kinderen
Wat zit er allemaal in de mand? Een hele ontdekkingstocht!

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Zelfstandigheid

• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar)

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen

• ondiepe mand • verzameling van verschillende non plastic items
Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert vooral de sensomotorische ontwikkeling van het kind. Het jonge kind voelt verschillende 
materialen en zal dit ook in de mond willen stoppen. Met de fijne motoriek pakt het kind de verschillende 
materialen vast. Benoem wat voor materialen het kind pakt, zodat je de taalontwikkeling alvast stimuleert. Het kind 
probeert zelfstandig de materialen te pakken en te ontdekken. 

Korte uitleg
Binnen deze activiteit is het de bedoeling dat je verschillende materialen hebt verzameld voor de schattenmand. 
Suggesties voor deze materialen zijn in het kopje 'Voorbereiding' te vinden. Bekijk zelf even welke materialen je wilt 
gebruiken voor deze activiteit.

• houten gordijnringen 
• kleine glanzende metalen 

kommen 
• glad materiaal 
• kleine kartonnen doos 
• schone tandenborstel 
• een lege chipszak, gewassen 

en binnenste buiten (glanzend 
en krakend, zo mooi!)

• houten lepel of spatel

• knuffel 
• baby haarborstel 
• schone spons
• plastic zeefje
• sjaal
• bamboe placemat (kun je mooi 

oprollen)
• eierdoos (leeg)
• dennenappel

• kralenketting met stevig snoer
• belletje
• plastic flesje gevuld met rijst
• washandje
• opgerolde sokken

Voorbereiding
Kies items van verschillende texturen, kleuren, vormen en maten. Hier zijn een paar ideeën.

 



 

Inleiding van de activiteit
“Schattenmanden” zijn perfect voor baby's. Door de zintuiglijke ervaring van de schattenmand kan de baby leren 
door middel van aanraking, proeven en voelen. Ook kunnen ze hun eigen beslissingen nemen over wat ze uit de 
mand halen en wat ze gaan verplaatsen. Een “schattenmand” kan een baby voor een langere tijd bezig houden.
Als je kijkt naar baby speelgoed, is het meestal gemaakt van fel gekleurd plastic. Het ziet er geweldig uit, maar zal 
grotendeels hetzelfde voelen. Je moet op jacht naar een grote verscheidenheid aan producten. Kies items van 
verschillende texturen, kleuren, vormen en maten. 

Aan de slag
De beste leeftijd om hiermee te beginnen is als de baby kan zitten en kan reiken naar de objecten, maar je kunt 
ook het kind op schoot nemen en ze zelf items aanreiken wanneer zij jonger zijn. Heb respect voor de autonomie 
van de baby en laat hem of haar zelf op ontdekkingsreis gaan.
Blijf dichtbij de baby in de buurt om zeker te weten dat de baby veilig is met de verschillende materialen. Voer deze 
activiteit uit op een goed moment voor de baby dus niet vlak voor slaap- of voedingstijd. Zet de baby naast de 
schattenmand neer en laat hem er net zolang mee spelen als dat hij wil. Verander de voorwerpen in de mand om 
interesse te blijven wekken.

Filmpje ter inspiratie
• https://youtu.be/6kXEgLEglSc

Bron
• http://mykidcraft.com/treasure-basket/

 


