
 

  

We gaan op ontdekking! Hoe ruikt een banaan of een sinaasappel? Samen gaan we dit ervaren!  
 
Soort activiteit  Zintuigelijke activiteit 
Leeftijd   0-2 jaar, 2-4 jaar  
Ontwikkelingsgebied  Sensomotorische ontwikkeling 
Voorbereidingstijd   15 minuten 
Duur activiteit   15 minuten 
 

 Verschillende geuren: 
o Kruiden: zoals kaneel, vanille, kruidnagel en  

noot-muskaat 
o (gedroogde) kruiden en planten zoals peper- 

munt, basilicum, oregano, tijm, rozemarijn, lavendel,  
kamille of rozenblaadjes 

o sterk geurende voedingsmiddelen zoals knoflook,  
koffie, pindakaas, uien, geraspte citroen, sinaasappel- 
schil, bananen en ander fruit  

 Evt. bakjes om de verschillende producten in te doen. 
 Evt. potjes voor de memory 

 

Laat jouw kindje kennis maken met verschillende geuren! Kies wat voor een producten je wilt 
gebruiken en leg dit klaar!  
 

 

Zet jouw kleine aan tafel en laat hem de geuren één voor één ruiken. Een geweldige ervaring voor 
hem en jij kan meegenieten! Jouw kleine kan op verschillende manieren op de geuren reageren. Hij 
kan in de lach schieten, ervan schrikken of met grote verbaasde ogen aankijken. Als hij iets vies 
vindt dan draait hij gewoon zijn hoofd weg. Als je dit na een aantal weken met dezelfde geuren 
herhaald kan je kijken of jouw kleine anders op de geuren reageert. 
 

Vind jij de twee potjes met dezelfde geur? Het spel werkt net als memory met plaatjes. Je zoekt de 
twee potjes met dezelfde geur bij elkaar.  
Gebruik een aantal bakjes of potjes. Tussen de tien en zestien is genoeg. Vul ze met verschillende 
(sterk) geurende dingen. Zorg dat je van iedere geur twee potjes hebt. Markeer welke potjes bij 
elkaar horen, als dat nodig is. 
Voor de geurenmemory doe je een blinddoek om bij je kind. Te spannend? Dan kun je ook de potjes 
afdekken. Als de geur er maar doorheen kan. Zoeken maar! Als je kind denkt dat twee potjes 
dezelfde geur hebben, dan mag hij of zij het zeggen. Haal de potjes weg als het klopt. Net zo  
lang tot de potjes op zijn.  
 
Veel plezier!  


