
 

BABY 11-12 MAANDEN

Oh My Baby

SPEEL  BOEK

Hallo Wereld



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Deze vormsorteerder stimuleert hand-oogcoördinatie en moedigt je kind aan vormen te
herkennen. Begin door hem het spel te geven met alle stukjes in de doos. Kijk hoe hij erin
slaagt om de stukjes erin te doen en eruit te halen. Help hem dan de geometrische vormen te
identificeren en plaats ze in het gat met het bijbehorende doosvormige silhouet. Het is voor
hen ideaal om vertrouwd te raken met vormen en hun ruimtelijke intelligentie te ontwikkelen.
Hij zal het geweldig vinden om te zien hoe ze in het juiste gat passen en in de doos
terechtkomen, en dan kun je ze er weer uithalen en weer terugplaatsen.

SORTEER DOOS
Deze kleurrijke sorteerbox leert kinderen alles over
vormen en kleuren. Plaats de blokken in de
rechtervormige gaten en kijk hoe jouw baby leert
terwijl hij plezier heeft!

Welke vaardigheden stimuleer je?

Coördinatie
Visuomotorische 

vaardigheden
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Cognitieve ontwikkeling Handvaardigheden



REGENBOOG STAPELAAR
De Waldorf Rainbow is een veelzijdig pedagogisch
hulpmiddel dat veel wordt gebruikt in Waldorf- en
Montessori-filosofieën. Vrij spelen biedt hen eindeloze
opties die hun verbeeldingskracht en creativiteit
ontwikkelen.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit is een ideaal speeltje voor het zogenaamde "gratis en symbolische spel". Als je jouw
kleintje met de regenboog ziet spelen, zul je de vele mogelijkheden zien die het biedt als
ze hun fantasie mogen gebruiken. Even is het een poppenhuis, dan een circuit voor auto's
of dieren en dan wordt het een toren. Dit soort speelgoed zal je kind lang vergezellen en
ze zullen het altijd herontdekken met nieuwe ideeën en creaties. Het is een puzzel, een
stapelbaar speelgoed, een nest, een bouwspel ... laat hun fantasie de vrije loop!

Cognitieve ontwikkeling CoördinatieVerbeelding
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Welke vaardigheden stimuleer je?



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dankzij hun doorschijnende materiaal laten ze licht door en overlappen ze kleuren. Jullie
kleintjes zullen gefascineerd zijn door alles om hen heen in kleuren te zien! Ze zijn ideaal voor
dicht bij een lichttafel te houden, maar zelfs als je er geen hebt, is natuurlijk licht voldoende om
te experimenteren. Laat je kleintje er doorheen kijken, laat ze overlappen om nieuwe kleuren
te ontdekken en gebruik ze zelfs om geluid te maken. Een ander interessant spel is om ze als
sorteerspel te gebruiken: leg papieren of voorwerpen van dezelfde kleur als de lolly's en
moedig ze aan om ze bij elkaar te passen. Gebruik dit moment om vertrouwd te raken met de
namen van de kleuren. Noem ze vaak als je elke kleur in je hand houdt.

KLEURENPALETTEN
Fantastische doorschijnende plastic kleurenpaletten in
primaire en secundaire kleuren, ideaal voor het
mengen van kleuren. Door hun grote formaat zijn ze
ideaal voor zowel groepswerk (met papa en mama /
broers en zussen) of als voor individuele verkenning.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Verbeelding



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Your little one already defends themselves well by stacking objects. With this game, you
will go a little further, because they have to understand which piece goes in each
section. Little by little, they will learn to classify them by color. Let them go at their own
pace.  It is very likely that at first they will mix colors, but they will realize that something
does not add up when they see that there are missing or excess colors in a certain row.
 
Sit with your child to observe how they do it and mention the colors when they take each
piece. This will facilitate and help them to internalize the names of the colors. When this is
learned, do the same with the numbers - keep counting each time they insert a song in a
row.

STACKABLE COUNTER
Little ones will be able to create colorful towers with
the pieces of this stackable counter!  It is perfect for
familiarizing children with colors and shapes and also
stimulates the development of logical thinking.

Coördinatie Fijne motoriek Cognitieve ontwikkeling Taal
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Welke vaardigheden stimuleer je?



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Je kleintje zal waarschijnlijk een enkel cijfer kunnen zeggen, bijvoorbeeld 1 of 2, maar het echte
voordeel van deze puzzel is de herkenning van vormen, dieren en kleuren. Laat ze zien en
noem ze een voor een en laat je kleintje ze op het bord passen en zo hun cognitief leren en
fijne motoriek ontwikkelen. De stukjes hebben de ideale dikte voor de kleine handjes van een
jaar oud. Ze verwerven behendigheid bij het grijpen van kleinere stukken en verkrijgen meer
precisie bij het plaatsen ervan op de juiste plek. Het is best een uitdaging om alle 10 nummers
op de juiste plek te krijgen!

PUZZEL NUMMERS
Met deze leerzame houten puzzel en zijn schattige
motieven met safarithema, zoals de zebra, giraf,
olifant en leeuw, leren kinderen op een speelse
manier de cijfers 0 t/m 9 en trainen ze tegelijkertijd
hun motoriek.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Cognitieve ontwikkeling Coördinatie


