
 

BABY 15-16 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Bla Bla Bla



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Hoger en hoger gaat hij! Balancerende Rups is een leuk en uitdagend spel dat je peuter
zal uitdagen en zijn motorische ontwikkeling zal ondersteunen. Met vijf kleurrijke stukken
kunnen jij en jouw kleintje om de beurt proberen de juiste balans te vinden. Met dit
houten peuterspeelgoed zal je kleintje zich inspannen om meer te weten te komen.
Verken nieuwe texturen op de balancerende ballen en ontdek muzikale klanken wanneer
je de oranje, groene en blauwe stukken schudt. Dit wordt snel een klassiek speelgoed in
je familie dat boven de rest uitsteekt.

BALANCERENDE RUPS 
Een muzikaal stapelspeelgoed en een leuk en
uitdagend spel dat kan helpen bij de ontwikkeling van
de fijne motoriek!

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Coördinatie HandvaardighedenCognitieve ontwikkeling Oorzaak - gevolg



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Jouw kleintje heeft de afgelopen maanden al zijn eerste stapjes gezet of doet dat nu. In
ieder geval zal dit vriendelijke dier zijn trouwste metgezel in huis zijn. Het is een extra
motivatie voor jouw kleintje om zijn stappen aan te moedigen en te stabiliseren. Door het
touw vast te houden en ervoor te zorgen dat het dier hem volgt, zal hij zijn evenwicht en
zelfvertrouwen versterken. Kan jouw baby al perfect lopen? Zet dan een circuit op met
kussens, papier of houten blokken zodat je baby door bochten en obstakels moet lopen.
Een mooie uitdaging voor jouw kleine nieuwe rollator!

TREK OLIFANT 
Een klassiek speeltje: het trekdier. Overal waar je
kleintje gaat, volgt deze dierenvriend. Trek aan het
touw om het dier vooruit te bewegen of geef het een
duwtje voor extra snelheid. Perfect voor het
ontwikkelen van grove motoriek en denkbeeldig spel.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Coördinatie Beweging



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
We hebben dit podium blah blah genoemd... en dat is niet voor niets! Je kleintje ontdekt
dat wat voorheen als onherkenbare geluiden werd uitgezonden, nu geleidelijk
betekenisvolle woorden worden. Om zijn leer- en taalontwikkeling te stimuleren, raden
we je aan dit met hem te spelen: pak de microfoon en zeg een gemakkelijk herkenbaar
woord voor je kleintje (bijvoorbeeld "hallo" of "water"). Geef hem dan de microfoon en
laat hem hetzelfde woord herhalen. En zo de een na de ander... het kunnen hele
woorden zijn of alleen klanken voor het geval hij nog steeds geen woord weet uit te
spreken. Hij zal het heerlijk vinden om de echo van zijn stem te horen en zal hem
aanmoedigen om de woorden steeds weer te herhalen.

ECHO-MICROFOON 
Droom je ervan een beroemde zangeres te worden? Met
de hoogwaardige, batterijloze Mighty Echo-microfoon kan
iedereen zingen als een popster!

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Verbeelding Taal



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Met deze leuke blokkenpuzzel kan je kleintje 6 schattige boerderijdieren bouwen. De 4
blokken zijn op hun 6 zijden bedrukt en jouw baby moet proberen figuren te vormen
door de zijkanten van de blokken correct te plaatsen. Het doel is om het vermogen tot
kleurherkenning, creativiteit en fijne motoriek te vergroten. Jongere kinderen, die nog niet
weten hoe ze puzzels in elkaar moeten zetten, kunnen de blokken ook gebruiken om ze
gewoon te stapelen. Gebruik dit speelgoed ook om alle woordenschat met betrekking tot
dieren en kleuren te versterken. Een zeer compleet spel waar je baby de komende
maanden veel plezier aan zal beleven.

BOERDERIJBLOKKEN PUZZEL 
De puzzels zullen je kleintje jarenlang vergezellen,
omdat ze een geweldig hulpmiddel zijn voor zijn
cognitieve ontwikkeling. Dit is een ideale puzzel om
zijn logisch vermogen te starten en te ontwikkelen.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Fijne motoriek Cognitieve ontwikkeling Taal


