
 

 
 

1. Naam van het product 

Tast fotospel 
 

2. Product code 
25503481 
  

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Korte omschrijving 
Deze tastmemory is goed om de tastzin te ontwikkelen. Probeer de acht verschillende texturen van 
elkaar te onderscheiden en deze te linken aan de verschillende fotos. Memorie waarmee je kunt 
werken aan het visuele geheugen, maar ook  het visueel en tactiel inzicht. 16 tastbare kaarten, 16 
kaarten met fotos en 2 blinddoeken. 
 

5. Inhoud 
 16 x tastbare kaart 

 16 x kaart met foto 

 2 x blinddoek 
 

6. Zintuigstimulaties 
Zicht & gevoel 
 

7. In gebruik nemen 
1. Met de tastbare kaarten: herkennen en onderscheiden van texturen: 
Stap 1: De tastbare kaarten worden over de tafel verpreid.  
Stap 2: Elk kind neemt een kaart en raakt hem aan met de vingertoppen en geeft vervolgens een 
beschrijving van de textuur: ruw, zacht, warm, koud, hard, zacht, etc. 
 
2. Met de tastbare kaarten en de foto’s: de texturen in verband brengen met voorwerpen: 

 Eén speler:  
Stap 1: 8 tastbare kaarten en 16 foto's worden verspreid op de tafel neergelegd. Stap 2: De 
leerling neemt één van de tastbare kaarten en kiest vervolgens twee kaarten met foto's 
waarop voorwerpen met dezelfde textuur zijn afgebeeld en legt deze kaarten vervolgens aan 
elke zijde van de tastbare kaart.  
Stap 3: Van zodra alle kaarten zijn neergelegd, worden ze omgedraaid om te zien of ze 
alledrie gelijk genummerd zijn. 

 Twee spelers:  
Stap 1: de 16 tastbare kaarten worden verdeeld in twee groepjes van 8 kaarten (één kaart 
voor elke textuur).  
Stap 2: Ook de kaarten met foto's worden in twee stapeltjes van 8 verdeeld.  
Stap 3: De 8 tastbare kaarten en de 8 foto's worden aan de leerlingen uitgedeeld.  
Stap 4: Elke tastbare kaart moet in verband gebracht worden met de desbetreffende foto 
(per twee samenbrengen, en vervolgens m.b.v. de versozijde checken of het verband correct 
is). 

  



 

 
 

 
Met de blinddoeken en de tastbare kaarten: Memoriseren van texturen: 

 Met de tastbare kaarten verpreid op  de tafel, moet de geblinddoekte leerling de kaarten één 
voor één aanraken met de vingertoppen om de textuur te "raden".   

 De 16 tastbare kaarten in twee gelijke groepjes van 8 kaarten verdelen en de leerling vragen 
om geblinddoekt sets van twee kaarten bij elkaar te brengen.   

 

8. Aanvullende informatie  
Doeleinden: 

 Tastzin onderscheiden van diverse voelingen door het herkennen van texturen. 

 Vorming van basiswoordenschat m.b.t. de textuur van de voorwerpen. 

 Tactiel geheugen. 
 

9. Technische informatie 
Afmeting:   9 x 9 cm 
 
 

Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

