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■ oKiddo 2 tot 4 jaar

De grond wordt een stuk interessanter als die ook voorzien 
is van verschillende texturen. Tegels, parket of vast tapijt: 
deze ondergrond is telkens weer een aparte sensatie voor 

baby’s en peuters. Je kunt er moeiteloos en bijna kosteloos een 
leuke activiteit aan vastknopen. In het kinderdagverblijf hebben ze 
een voelparcours uitgewerkt met ‘voelmatjes’. Het gaat niet om de 

speciaal ontwikkelde  
rubber of speeltegels 
voor kinderen die je in 
elke speelgoedzaak 
vindt. De begeleiding 
van het kinderdagver
blijf heeft gewoon een 
selectie gemaakt uit 
verschillende soorten 
deurmatten, die je 
overal kunt kopen. 

Waarom voelmatten?
We haalden het al even aan: de belevingswereld van de allerjongste 
kinderen bevindt zich vaak op de grond. Ze bekijken alles rondom 
zich vanuit een enorm kikkerperspectief. Daardoor lijkt de grote 
wereld zelfs nóg een beetje groter. Naast  geluiden en  beweging 
hebben baby’s ook aandacht voor spullen die in hun buurt liggen: 
een knuffel, een rammelaar, allerhande  babyspeelgoed op maat. 
Toch blijkt vaak dat baby’s een voorliefde hebben voor wat echt is. 
De sleutelbos van mama of papa scoort gegarandeerd beter dan de 
plastic versie die op babymaat werd ontwikkeld. 

Hetzelfde effect ontstaat bij het parcours van de voelmatten. De 
begeleiding heeft een uitgekiende selectie aan modellen en  vormen 
uitgespreid:

*  zwarte rubberen automatjes met veel noppen, ribbeltjes en een 
antisliplaag

*  antislip badmatten

Vanaf erg jonge leeftijd 

zijn kinderen geboeid 

door  dingen aanraken 

en  betasten. Ze doen 

het  aanvankelijk met 

hun  handen en stoppen 

geregeld voorwerpen in 

hun mond: zo ervaren ze 

smaak, textuur, kou of 

juist warmte. Ze doen het 

 allemaal, op hun buik of op 

hun rug, vanaf de grond… 

de speelruimte bij uitstek 

voor wie nog niet of net 

stappen kan!

Ik voel, ik voel,    wat jij niet voelt...
Een verrassend ontdekkingsparcours met talloze voelmatten

*  zachte matjes die op het aanrecht gelegd worden wanneer je  
de vaat doet

*  zachte katoenen badkamermatten met lange haren

*  deurmatten met figuren, erin verweven of erop geprint

*  traditionele groene deur of tuinmatten, met zachte plastic 
stekeltjes

Om de baby’s en peuters optimaal plezier te bieden, liggen alle 
matjes op een lijn in slalom. Het parcours nodigt de ukjes uit om 
meteen op verkenning te gaan. Merel kiest voor het strooien matje 
met een knuffelmuis. Ze gaat zitten op het matje, en wiegt heen en 
weer. Het prikt een beetje en kriebelt tegelijkertijd. Merel moet er 
hard om lachen en kijkt intussen wat de andere speelkameraadjes 
uitproberen. Sverre kruipt behoedzaam naar een automatje, aan 
het einde van de slalom. Daarvoor gaat hij het hele parcours af. Hij 
vindt het extra leuk om dit op een hoog tempo te doen: hop, hop, 
van mat naar mat.

Warre en de automat
Warre heeft het vooral begrepen op de automat aan het begin van 
het parcours. Hij vraagt zich af of het matje niet beter een andere 
plaats kan krijgen. Uiteindelijk tilt hij het ding op en neemt het mee 
naar het einde van het parcours. Daar legt hij het matje neer, bij 
drie andere automatjes van dezelfde soort. Warre glundert alsof hij 
net een aartsmoeilijke opdracht tot een goed einde heeft gebracht. 
Intussen is ook Basiel erbij komen zitten. Hij neemt een automat 
vast met beide handen en laat die vallen. Dat maakt een heerlijk 
ploffend geluid. Daarna kruipt Warre op handen en voeten over een 
kokosmat… dat voelt gek aan!
Lene heeft de hele gebeurtenis rustig bekeken vanuit haar 
 speelhuisje. Ze is verwonderd wanneer ook Mila en Finn zich 
aan het parcours wagen… De voelmatten hebben duidelijk iets 
 teweeggebracht in de opvang!   <
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•  een open ruimte  

of speelzaal

•  verschillende  

soorten matten
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