MOTIVATIECATEGORIE

VRAGEN

1. Visueel
		
		
		
		

• Kijkt je kind graag naar speelgoed?
•	Kijkt je kind naar speelgoed als geheel of naar een detail?
• Bekijkt hij iets van dichtbij of van ver weg?
•	Kijkt je kind graag naar het speelgoed, terwijl het stil ligt of als het in beweging is?
•	Naar welke bewegingen kijkt je kind graag? Heen en weer, snel of langzaam, vloeiende bewegingen, onverwachte of draaiende bewegingen?
•	Vindt je kind licht interessant? Fel of zacht licht, knipperend of stil, gekleurde lampjes?
•	Heeft je kind voorkeur voor patronen? Cijfers, letters, kleuren, opstellingen van
speelgoed?

		
		

2. Auditief
		
		
		
		
3. Tactiel
		
		
		
		

4. Beweging
		
		
		
		

• Luistert je kind naar het geluid wat speelgoed maakt?
• Welk geluid lijkt hij fijn te vinden?
• Heeft hij voorkeur voor zachte of harde geluiden?
•	Hoe reageert je kind als jij met een lage of juist hoge stem praat?
• Luistert je kind graag naar muziek?
•	Hoe reageert hij als jij liedjes zingt? Zingt of neuriet hij mee?
• Is je kind geïnteresseerd in hoe speelgoed aanvoelt?
•	Raakt hij speelgoed aan met zijn handen, met zijn mond of drukt hij het tegen zich
aan?
•	Welk soort materiaal lijkt hij prettig te vinden om aan te raken? Ruw of glad, hard
of zacht, nat of droog?
• Hoe reageert je kind op aanraking van jou?
•	Reageert hij anders op zachte aanraking, zoals een aai over zijn bol, dan op meer
aanwezige aanrakingen zoals knuffelen, kietelen of massage?
•	Lijkt je kind constant in beweging of komt hij rustig over?
•	Hoe beweegt je kind? Veel kleine bewegingen op zijn plaats of heen en weer door
de ruimte?
•	Welke bewegingen vindt je kind prettig om te doen? Springen, rennen, stampen,
wiegen, schommelen, met zijn armen zwaaien enzovoort?
•	Hoe reageert je kind op draaien en dansen in je armen?
•	Hoe speelt je kind buiten, zonder speelgoed? Wat doet hij in de speeltuin?
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