
 Speelgoed 

Napratende knuffel 

Categorie Speelgoed 
Prijscategorie 

Werkt op 3 AAA batterijen 
Te combineren met n.v.t.
Formaat 12,5 x 16 x 20 cm 
Materiaal Polyester 
Wat doet het? Dit is een voorbeeld van een knuffel die geluiden herhaalt. Bij zachte 

geluiden geeft hij vaak geruis terug. Bij praten of lachen praat hij je na in 
zijn eigen stemmetje (het klinkt hoger en iets sneller), wat een heel 
grappig effect geeft. Het lijfje beweegt terwijl hij praat. 

Stimuleert zintuigen Horen: de knuffel herhaalt elk geluid dat je maakt. 
Zien: vrolijke felle kleurtjes, de vogel beweegt als hij praat. 
Voelen: De knuffel is heel zacht. 

Stimuleert 
vaardigheden 

Actie-reactie: de knuffel reageert als je een geluid maakt. Je krijgt 
daarmee directe feedback op elke uiting die je doet. 
Geheugen: de vogel herhaalt het geluid dat jij net gemaakt hebt. 
Communicatie: feedback van de vogel stimuleert het maken van geluiden 
door je kind. 

Toepassingen Zelf spelen: 
- Zelf geluiden maken: woordjes, kreten, of met een voorwerp of

muziekinstrumentje.
Samen spelen: 

- Ontdek samen wat de papegaai allemaal na kan doen.

Probeer ook eens een knuffel of ander figuur die reageert op beweging: 

https://www.facebook.com/ikgaemb/videos/2398590157123662/ 



 Speelgoed 

Politieauto 

Categorie Spel 
Prijscategorie 

Aansluiting Werkt op drie AA batterijen. 
Te combineren met Te bedienen met een schakelknop. 
Formaat 10,5 x 11,5 x 18 cm 
Materiaal Hard kunststof. 
Wat doet het? Dit is een voorbeeld van vele soorten knuffels en ander speelgoed die zijn 

aangepast om direct te kunnen bedienen met een schakelknop.** 

Deze stoere politieauto rijdt met veel bombarie rond om boeven te 
vangen. Er zijn sterke lichteffecten te zien. Je kunt verschillende functies 
aan en uit zetten: 

- Het geluid kan aan of uit (schakelaar onderop).
- Of de auto rijdt of stilstaat (door een rond kapje over de voorste

wieltjes te plaatsen).
De auto rijdt rechtdoor en bij een botsing kiest hij uit zichzelf een andere 
richting. De auto zit aan een draadje, dus het is mogelijk dat dit soms in de 
knop komt te zitten. 

**Je kunt speelgoed op batterijen ook zelf aanpassen met behulp van een 
batterijonderbreker. 

Stimuleert zintuigen Zien: Zwaailichten vanuit de auto. Dit zijn best sterke lichteffecten. Je kunt 
ervoor kiezen om de auto rond te laten rijden, dan kun je volgen waar de 
auto naartoe gaat. 
Horen: Er komen ook muziekjes uit en een agent roept tegen de dief. Dit 
geluid is met een aparte schakelaar aan en uit te zetten. 
Voelen: je voelt het indrukken van de knop. 

Stimuleert 
vaardigheden 

Actie-reactie: Door de knop in te drukken kun je iets laten gebeuren. Dit 
kan bewust zijn, maar ook onbewust. Door deze onbewuste actie-reactie 



  

te ervaren, kun je uiteindelijk leren om het apparaat bewust aan te sturen. 
Ruimtelijke oriëntatie: De auto rijdt in het rond (zo ver als lukt aan het 
snoertje). 

Toepassingen - De auto gewoon rond laten rijden en volgen waar hij naartoe rijdt.
Eventueel kun je hem in een dienblad of andere omheining laten
rijden.

- Maak het wat spannender door pionnetjes neer te zetten als
‘boeven’, die de politieauto moet pakken. Hoe lang duurt het voor
ze allemaal omver liggen?

- De auto zonder geluid en zonder beweging aan zetten, en
genieten van de lichtshow. Maak de kamer donker voor extra
effect.



 Speelgoed 

Dobbelstenen met schakelbediening 

Categorie Spel 
Prijscategorie 

Aansluiting Werkt op twee AA batterijen. 
Te combineren met Te bedienen met een schakelknop. 
Formaat 10 x 10 x 11 cm 
Materiaal Hard kunststof. 
Wat doet het? Met deze dobbelsteen kun je door middel van een schakelknop de 

dobbelstenen ‘gooien’. Het kapje kan eraf, dus het aantal en type 
dobbelstenen kun je aanpassen. Of doe er eens vrolijk gekleurde kraaltjes 
in! 

Stimuleert zintuigen Voelen: je voelt het indrukken van de knop. 
Zien, horen: De dobbelstenen ratelen door het doorzichtige kapje. 

Stimuleert 
vaardigheden 

Actie-reactie: Door de knop in te drukken kun je iets laten gebeuren. Dit 
kan bewust zijn, maar ook onbewust. Door deze onbewuste actie-reactie 
te ervaren, kun je uiteindelijk leren om het apparaat bewust aan te sturen. 
Zelfbepaling: Met deze dobbelsteen aanpassing kun je actief meespelen. 

Toepassingen - Meespelen bij een spel: je kind kan de dobbelstenen gooien voor
iedereen (of voor één persoon, je bent dan samen een team).

- Leren tellen: tel hardop het aantal ogen dat je kind gegooid heeft.
- Zelf spelen: stop er gekleurde kraaltjes in, in plaats van

dobbelstenen.

Kijk hoe dit werkte voor Yrsa op: 

https://www.facebook.com/ikgaemb/videos/1687276404678716/  



Speelgoed 

Bal met licht en geluid 

Categorie Speelgoed 
Prijscategorie 

Werkt op 3 AAA batterijen 
Te combineren met n.v.t.
Formaat Doorsnede 12 cm 
Materiaal De bal zelf is van zacht materiaal. De gezichtjes zijn van hard kunststof. 
Wat doet het? Bij rollen of een duwtje gaan de gezichtjes knipperen en klinkt er een 

muziekje of geluidje. Er zijn drie muziekjes. Het licht en geluid kan ook 
uitgeschakeld worden. 

Stimuleert zintuigen Zien: vrolijke felle kleurtjes, en licht. 
Horen: muziekjes. 
Voelen: verschillende texturen. De zachte bal is gemakkelijk vast te 
grijpen. 

Stimuleert 
vaardigheden 

Motoriek: Door te duwen of rollen laat je de bal muziek maken. 
Oriëntatie: Waar is de bal? Zoek hem met behulp van verschillende 
zintuigen. 
Ritme: de lichtjes knipperen op de maat van de muziek. 
Actie-reactie: de bal reageert op lichte bewegingen. 
Beurtwissel: bij samen spelen, maar ook begint er pas een nieuw deuntje 
als het huidige muziekje afgelopen is. 

Toepassingen Zelf spelen: 
- Op de grond of op tafel. Laat je kind zelf ontdekken.
- Hang de bal op aan het lusje, op een makkelijk bereikbare plek.

o Als je kind de bal kent en er plezier in heeft, kun je de bal
ook op een wat moeilijker bereikbare plek hangen.

Samen spelen: 
- Rol om de beurt de bal en zing het deuntje mee.
- Rol over de grond of over tafel de bal naar elkaar toe.
- Zoekspelletje: verstop de bal onder een kleedje en speel het

muziekje af.




