
 

  

 
Mandjes met allemaal prachtige materialen om te ontdekken! Je zou ze ook nog kringloop mandjes 
kunnen noemen, want veel materialen komen vaak van de kringloop. 
 
Soort activiteit  Sensorische activiteit  
Doelgroep   0-2 jaar, 2-4 jaar  
Ontwikkelingsgebied  sensorisch, motorisch, cognitief 
Voorbereidingstijd   30 minuten  
Duur activiteit   15 minuten  
 

 Mandjes  
 Natuurlijke materialen, alledaagse  

en huishoudelijke artikelen (zie foto’s voor inspiratie) 
 

Een schattenmandje is een lage mand die is gevuld met allemaal alledaagse, natuurlijke en 
huishoudelijke artikelen. Het is een mand met verschillende vormen, texturen, gewichten, kleuren, 
geuren en maten. Ga op zoek naar deze materialen in de kringloopwinkel in de buurt, vraag ouders 
om materiaal en kijk rond op locatie!  
Tip! Wil je liever een kant en klaar mandje aan schaffen? Ook dat kan! Kijk eens op:  
https://www.dekliederschuur.nl/.../loose.../schattenmandjes 

 
 

1. Eerst heb je een (laag) mandje nodig.  
2. Dan ga je op zoek naar allemaal prachtige materialen. Kijk eerst maar eens in huis wat je 

kunt vinden. En vergeet zeker ook niet een bezoekje aan de kringloop of rommelmarkt te 
doen.  

3. Uiteraard bekijk je de materialen goed! Zijn ze heel? Zijn ze geschikt voor de leeftijd? En 
vooral bij de metalen materialen kijk je of ze niet te scherp zijn. 

4. Doe de materialen mooi in het mandje. Bied het aantrekkelijk aan. Zet het neer op de grond 
en laat de baby maar ontdekken. Een baby die kan zitten kan er zo goed bij en heeft de 
ruimte om de materialen rustig te ontdekken. Want wat is hard en wat is zacht? Licht en 
zwaar? Voelt en proeft koud? Maakt geluid? Het is dus een hele sensorische ervaring voor 
het jonge kind. 

5. Als PM’er  kun je mee spelen, maar gewoon er bij zitten en ze laten ontdekken is  
ook goed. 
 
 



 

  

 
 
 

Tip! Die volle mandjes zien er prachtig uit. Maar zeker bij baby's hoef je ze niet altijd zo vol aan te 
bieden. Bied eerst eens een paar materialen aan.  
Leg bijvoorbeeld 4 stuks in de mand. Dan kun je materialen toevoegen, afwisselen en steeds weer 
zorgen voor een verrassing. Zo houdt het kind overzicht en zijn aandacht vast, voor de spulletjes die 
in het mandje liggen. 
 
 

Met een schattenmandje prikkel je dus de natuurlijke nieuwsgierigheid van je kindje met natuurlijke 
materialen en materialen uit de echte wereld. Je biedt ze een Sensorische ervaring. En je stimuleert 
het ontdekken en onderzoeken van de wereld om hun heen. 
Als je met je handen allerlei verschillende materialen mag aanraken, leer je hoe deze verschillende 
materialen aanvoelen. Leer, glas, metaal, hout, stof, steen. Het voelt en weegt allemaal anders.  
Als je dit nooit mag aanraken, dan leer je dit ook niet. En als je deze materialen vaak hebt 
aangeraakt dan weet je het een volgende keer. Zo weet je op een gegeven moment zonder het aan 
te raken dat een doek licht is en een steen zwaar is. 
Door het aanraken van verschillende materialen krijgt je lichaam ook veel informatie binnen over 
waar je lichaam zich bevindt. En hoe je je beweegt, want je voelt wat je doet.  
Hierdoor worden kinderen zich heel bewust van hun eigen lichaam, en het bewegen van het lichaam. 
Dit geldt voor alle sensorische activiteiten waarbij je beweegt en er tegelijkertijd tactiele prikkels (via 
je huid) binnenkomen.  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

  



 

  

 


