
 

BABY 0-4 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Hier ben ik!



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
De ontwikkeling van de ogen van een pasgeborene is niet voldoende gerijpt om de
waarden en intensiteiten van rood, blauw, roze, geel, violet en groen waar te nemen.
Zwart en wit zijn voor baby's het gemakkelijkst te zien en hun interesse in deze radicale
kleurcontrasten zal de hersenen van uw baby helpen ontwikkelen.
Leg de kaarten op een afstand van ongeveer 30 centimeter en beweeg de kaart
langzaam van links naar rechts, van boven naar beneden en zelfs rond.
Je kunt ze ook tegen de muur (met tape) zetten en als stimulans gebruiken terwijl je baby
op zijn buikje ligt. Het helpt je nekspieren te oefenen en te versterken terwijl je baby's
aandacht op de kaarten richt is.

ZWART-WITTE FLASHKAARTEN
Deze flash-kaarten voor babystimulatie helpen je baby te
kalmeren en te ontspannen, terwijl ze concentratievaardigheden
ontwikkelen, haar natuurlijke nieuwsgierigheid vergroten en de
vorming van cellulaire verbindingen in zijn hersenen stimuleren.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardigheden
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Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Vanaf dit moment, en wanneer uw baby duidelijker begint te zien, zal hij er  van genieten
om te naar zichzelf te kijken. In eerste instantie zal hij niet zichzelf herkennen en het zal
hem verbazen dat er nog een andere persoon in beweging is. Maar beetje bij beetje zal
hij ontdekken dat het zijn  weerspiegeling is en van daaruit wil hij alleen maar naar jezelf
kijken.
Je kunt de spiegel tegen de muur laten leunen om nekkrachtoefeningen te stimuleren als
je baby op z'n buik ligt. Of leg hem op de zijkant van de wieg zodat hij op zijn rug
uitgestrekt naar zichzelf kan kijken.

BABY SPIEGEL
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de
mooiste baby van het land.. 
Een veilige spiegel voor je baby, gemaakt van
onbreekbaar acryl en met afgeronde punten.
Vergeet niet het beschermende plastic te
verwijderen!

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardighedenBeweging
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STAND-UP RAMMELAAR
Laat je baby de rammelaar duwen om hem in evenwicht te
brengen en je zult zien hoe ze samen plezier hebben! Het is een
erg handig hulpmiddel voor als je baby een beetje opgewonden
is of een driftbui heeft, omdat het hem helpt zijn aandacht te
richten. Gebruik deze speciale rammelaar om uw kind te helpen
een intuïtief begrip op te bouwen van balans, momentum en
oorzaak-gevolgrelaties.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit speeltje is ontworpen om de kracht van de nek te stimuleren en te oefenen. Leg je
baby op zijn buikje en zet de balancerende clown op afstand voor hem neer. Breng het zo
in balans dat het geluid van de ballen je baby doet glimlachen en hem motiveert om het
met zijn kleine handjes te proberen te bereiken. Het doel is om hem zover te krijgen dat
hij zijn nek opheft en probeert zijn handen naar de stand-up rammelaar te bewegen, in
een poging hem te bereiken.

Beweging Visuomotorische vaardigheden

Welke vaardigheden stimuleer je?

Coördinatie
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Hoe kun je het beste hier mee spelen?
In eerste instantie zal je baby het gewoon proberen te grijpen. Terwijl hij het vastpakt,
hoort hij het geluid van de rammelaar en zal hij hem aanmoedigen om het nog harder te
schudden. De kleine gaatjes zullen zijn aandacht trekken en hij zal proberen zijn vingers
erin te steken. En het rode gedeelte wordt gebruikt als bijtring. Hij zal het heerlijk vinden
om de twee verschillende texturen van de rammelaar met zijn mond te ontdekken. De
eerste maanden zal hij de rammelaar niet zelf kunnen draaien, dus je kunt ervoor kiezen
om hem pas een paar maanden later te laten zien hoe je het moet doen, zodat hij het
zelf kan doen. Dit zal het ‘speelplezier’ van deze rammelaar verlengen.

DRAAIEN & SCHUDDEN RAMMELAAR
Een leuke en originele rammelaar waar je kleintje de
komende maanden mee zal spelen. Het is  evolutionair en
naarmate je baby groeit en nieuwe vaardigheden opdoet,
zal hij nieuwe manieren ontdekken om ermee te spelen.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardighedenCoördinatie
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SENSORISCHE FLES
Flessen om de hele dag te schudden, het stimuleren van het
gehoor en verkennen van elk detail terwijl ze ontspannen de
inhoud ervan observeren tijdens het spelen. Een mini sensorische
ontdekkingstocht voor onze nieuwsgierige kleintjes!

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Vanaf 3 maanden kun je beginnen met het geven van deze 'sensorfles'. Als je baby
hem nog niet kan vasthouden, kun je de fles bewegen om hem te laten zien hoe de
binnenkant van de fles schudt en beweegt. Deze fles zal je baby zijn nieuwsgierigheid
en verbeeldingskracht prikkelen, terwijl (voor het geval hij hem al kan pakken)
coördinatie- en visuele volgvaardigheden ontwikkelen.
Het is een erg handig hulpmiddel voor wanneer ze een beetje opgewonden zijn of
een driftbui hebben, omdat het hen helpt hun aandacht te focussen op de
elementen van de fles, daarom wordt het ook wel "kalmerings fles" genoemd.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Verbeelding CoördinatieVisuomotorische vaardigheden
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EMOTIES BOEK 
Een zacht boek met elementen van verschillende texturen
om de emoties van jouw baby te stimuleren, terwijl hij
tegelijkertijd zal genieten van het experimenteren en
ontdekken van alles wat dit boek te bieden heeft.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Vreugde, verdriet, honger... dit textielboek begeleidt baby's tijdens hun eerste
levensmaanden. De textuur en kleuren in het boek trekken de aandacht van jouw
baby en stimuleren hem om het aan te raken. Je zult zien hoe hij lacht als het kraakt!
Naarmate de kleintjes groeien, zullen ze ook in staat zijn om de verschillende
gemoedstoestanden te identificeren en ermee vertrouwd te raken. De illustraties zijn
heel schattig en elke emotie gaat gepaard met een andere verwante tekening. Het
zal zijn favoriete speeltje zijn omdat het overal kan worden neergelegd, afhankelijk
van de verschillende posities: liggend of zittend, je kunt genieten en leren uit het
boek. Het is een ideaal element om hun nekkracht te trainen terwijl ze op de grond
liggen en om het voorkruipen te stimuleren.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardigheden
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GRIJP RING
Fleur de dagen van je baby op en laat hem lachen met deze
kleurrijke grijpring! Baby's houden van interactie met de
buitenwereld en dit speelgoed is ideaal voor hen om hun fijne
motoriek te ontwikkelen en te oefenen met grijpen met hun
kleine handjes.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Laat je baby vrijuit experimenteren met de ring. De levendige kleuren en zijn
flexibiliteit zullen de aandacht van jouw baby trekken en hij zal het voortdurend
proberen vast te pakken en uit te rekken met zijn kleine handjes. Het is een ideale
oefening om zijn grijpvaardigheid te oefenen, aangezien de ballen de perfecte maat
voor zijn handen hebben. Hij zal het geweldig vinden om het vast te houden en uit te
rekken, terwijl hij het geluid hoort dat de ballen maken wanneer ze tegen elkaar
botsen! Je zult zien hoe verbaasd hij kijkt bij het ontdekken van zo'n eigenaardig
geluid.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardigheden
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CoördinatieHandvaardigheden Fijne motoriek



KNISPER ZAK 
Een mooie stoffen zaken om te knuffelen, bijten en knijpen. Het
zakje is gemaakt van een fijne en zachte stof met een
knisperende binnenkant die jouw baby zal laten lachen elke
keer dat hij het aanraakt. Het knisperende geluid van de stof
zal zijn nieuwsgierigheid prikkelen.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Deze leuke stoffen zak wordt de trouwste speelkameraad van jouw baby. Laat het
altijd binnen handbereik liggen, wanneer hij in de wieg ligt of op de grond speelt. Hij
zal de oorzaak-gevolgrelatie gaan begrijpen door het elke keer dat hij het aanraakt
het krakende geluid te horen. Jouw baby zal zich veilig voelen door de knisperzak
altijd dichtbij te hebben en hem aan te kunnen raken en te horen kraken. Bovendien
zal hij het heerlijk vinden om de texturen met zijn mond te verkennen. Maak het spel
nog leuker door kleine dingen (zorg dat ze veilig zijn voor je baby) in de zakken te
verstoppen. Hij zal het geweldig vinden om ze te zoeken en te ontdekken!

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardigheden
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Oorzaak-gevolg relaties


