
ln deze rubriek testen wij
telkens een poor producten
die het leven von mensen
met outisme mokkel'lj ker
kunnen moken.

Ook een suggestie voor
deze rubriek? Moil noor

redoctíe@qutisme.nl

Doniëlle Hometemon is getrouwd
en heeft twee jongvolwossen
kinderen, een zoon en een
dochter. Hoor zoon heeft outisme,
en ook Doniëlle zelf werd in
2015 op veertigjorige leeftijd
gediognosticeerd met outisme.
Doniëlle test voor ons elke editie
een oontol producten uit.

Mijn eerste indruk von het spel

wos meteen goed. Het spel

bestoot uit een stevig doosje met

45 mooie, duidelijke koorten. Op

elke koort stoon tekenopdrochten

in de vorm von een term, zools

'woorheid','perfect' of 'privocy'.

Met dooroon gekoppeld

verschillende onderwerpen en

vrogen. Je kunt de koorten olleen,

met z'n tweetjes of met meer

mensen gebruiken.

Op de ochterkont von de koort

stoot ook een vroog woordoor je

ols ouder, begeleider of leerkrocht

het kind kon loten nodenken over

de tekenopdrocht. En er stoon

uitsproken von ondere kinderen

op de koort, woordoor je kunt

Denktekenen

Picto's en ondere plootjes zools

tekeningen kunnen een hoop

duidelrlk moken voor kinderen en

volwossenen met outisme. Of het

spel Denktekenen doorin ook iets

kon betekenen testte ik uit.

vrogen wot het kind von die

uitsproken of mening vindt.

Sommige opdrochten op de

koorten vond ik zelf ol vrij moeilijk,

woordoor ik heel goed moest

nodenken. Moor ol snel merkte ik

dot het niet echt uitmookte oÍ je

wel of niet (zools ik) kon tekenen;

het goot om hoe jij het ziet en hoe

jr.1 denkt. Er is dus geen goed of

fout. Wont hoe zou jij een tekening

moken von 'nooit'? Best moeilijk

hè? Probeer het zelÍ moor eens...

Denktekenen is wot mij betreft
echt een teken/nodenkspel voor

kinderen vonof groep 7.

Denktekenen kost € 24,50 en is

verkrijgboor vio fi losovoordíg.nl

ïeeter Popper

Speelgoed in leuke felle kleurtjes

om Iichoomskrocht, stobiliteit,

krocht in de benen, bolons,

coördinotie en de grove motoriek

te verbeteren, En dot met een

_ #O4 / winter 2020 / outisme mogozine

poppend geluid woordoor de

bewegingen extro leuk worden.

Von Educodoro kreeg ik het ïeeter

Popper bolonsbord om uit te

testen of het NVA-woordig is.

De ïeeter Popper is een stevig

bolonsbord met leuke kleurtjes en

zuignopjes. Superlicht in gewicht

zodot ook een kleuter het bord

overol mee noortoe kon nemen.

Met dit bolonsbord kun je stoon,

zitten, wiebelen, wobbelen, rondjes

drooien, kontelen of tot rust

komen op momenten von drukte

in1e hoofd door erop te liggen.

Onbeperkte mogehjkheden om

ermee te spelen dus. En het fijne is

dot er geen speciole voordigheden

voor nodig zijn, olleen creotiviteit in

hoe jr1 het bord wil goon gebruiken.

Het bord heeft een droogkrocht
von vijftig kilo en kon (onder

toezicht) gebruikt worden door
kinderen vonof tweeënholf à drie
joor. Doordot de Teeter Popper

niet olleen fysiek moor ook

sensorisch te gebruiken is, door de

stevigheid en doordot je je eigen

creotiviteit kunt gebruiken tijdens

het spelen, rood ik de Teeter

Popper zeker oon. Superleuk

speelgoed voor jouw kind(je)!

De Teeter Popper kost € 44,95

en is te verkrijgen vio

educodoro-webshop.nl
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