
 

BABY 11-12 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Hallo Wereld



DE EERSTE WERKBANK
Hoe leuk is het om de stukken van dit klassieke
meesterwerk te meppen! Terwijl de kinderen slaan,
vallen de stukjes door gat, totdat ze allemaal eruit zijn
en opnieuw moeten beginnen. Garandeert oneindig
veel uren entertainment.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit is een klassiek spel dat alle baby's opwindt. Laat je kleintje zijn  energie kwijtraken
terwijl hij zijn hand-oog coördinatie en handmatige vaardigheden oefent. Je kunt elke
kleurrijke staaf één voor één raken en als deze eenmaal binnen is, draai je de werkbank 
 om en begin je opnieuw. Je kunt met je kleintje spelen om hem de kleuren van elk stuk te
leren en om de hamerslagen te tellen die hij moet maken om de stukjes in het gat te
steken. Tel bij elkaar ... 1 ... 2 ... 3 ...  hij zal er zeker van houden! Terwijl hij elk stuk raakt,
ontdekt hij de beste manier om de hamer vast  te houden, de kracht die hij moet 
 gebruiken om het  stokje in het gat te krijgen en hoe veel keer dat je moet  slaan.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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CoördinatieHandvaardigheden Oorzaak-gevolg relaties



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
In dit stadium is je baby al goed met de oog-handcoördinatie bezig, zodat hij de ringen op
elkaar kan stapelen. Geef hem, de eerste keer dat je gaat spelen, de  volledige toren aan, zodat
hij weet wat het uiteindelijke resultaat van het  spel is. Laat je baby hem dan uit elkaar halen en
laat hem proberen  hem weer opnieuw te maken. Hoogstwaarschijnlijk de eerste paar keer dat  
hij het in een willekeurige volgorde plaatst, maar dat is prima ...  je hoeft hem niet te corrigeren.
Als je dit speel een paar keer gedaan hebt (verspreid over verschillende dagen) ,dan kun je
proberen om de toren correct te stapelen, om je  kleine visueel te herinneren wat de volgorde
zou moeten zijn.
Je kunt met je kind spelen en hem aanmoedigen om de ringen van groot of klein te ordenen of
spelen om de kleuren te zeggen en te herkennen. 

STAPEL RINGEN
Stapelbare ringen zijn een klassieker voor
babyspeeltjes. Je kleintje zal urenlang spelen met   de
houten ringen, terwijl hij lacht en geniet.

Welke vaardigheden stimuleer je?

CoördinatieVisuomotorische vaardigheden
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Cognitieve ontwikkeling Handvaardigheden



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Elke moer heeft een overeenkomstige bijpassende bout om te koppelen op kleur en vorm, en
elke vorm heeft een ander aantal randen, oplopend van 1 tot 8. Probeer te beginnen door
jouw baby slechts een paar stukjes te geven, zodat hij niet overweldigd wordt door ze allemaal
tegelijk te zien. Zodra hij het mechanisme begrijpt, voeg je meer moeren en bouten toe aan
het spel totdat hij ze allemaal kan uitzoeken. Gebruik het spel om de kleuren en vormen een
naam te geven terwijl jouw baby ze neemt, zodat je de woordenschat kunt introduceren en
versterken.

BOUTEN & MOEREN
Mooie massief beukenhouten bouten en moeren in
zeven verschillende vormen en in de zeven kleuren
van de regenboog. Perfect om te leren over kleur en
vorm, ter ondersteuning van tellen en vroeg rekenen,
en om de handvaardigheid en fijne motoriek te
verbeteren.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Handvaardigheden Fijne motoriek Taal



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Het lijkt misschien een heel eenvoudig spel, maar deze tangpuzzel is een mooie uitdaging om
aan hand-oogcoördinatie en fijne motoriek te werken. Het stimuleert ook de concentratie. Met
dit op Montessori gebaseerde speelgoed heeft jouw baby een zeer duidelijk doel, de pasvorm
van de stukken is exact, zodat jouw kleintje kan beseffen of hij de activiteit correct heeft
uitgevoerd zonder dat iemand hem hoeft te corrigeren of te onderbreken.
Jouw baby leert zelfstandig de stukjes te passen en werkt aan handvaardigheid, coördinatie,
aandacht, concentratie, fijne motoriek, hand-oogcoördinatie en ruimtelijk zicht. Dus biedt hem
gewoon het speeltje aan en laat hem ontdekken hoe het voor zichzelf werkt. Zodra je baby vol
vertrouwen met de puzzel speelt, zet je het blok verder van de cilinder af als een nieuwe
uitdaging - hij zal dan tegelijkertijd de grove en fijne motoriek oefenen.

PINCER PUZZEL 
In dit stadium leert jouw baby kleine voorwerpen vast te pakken
met zijn duim en wijsvinger - dit wordt de tanggreep genoemd.
Zodra je merkt dat jouw baby kleine voorwerpen met twee
vingers probeert op te pakken, bied je hem deze ‘tangpuzzel’ aan.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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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 Cognitieve ontwikkeling Taal


