
 

BABY 17-18 MAANDEN

Oh My Baby

SPEEL  BOEK

De Sloper



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Stel je baby voor aan Mox, zijn nieuwe vriend met duizend gezichten en avonturen. Mox eet
graag alles: knikkers, munten, vingers ... Mox vindt het ook heerlijk om te rollen, gegooid en
gevangen te worden en hij is goed in jongleren. Draai hem om en je zult zien dat hij in
verschillende vormen verandert. Men kan zeggen dat het een bal is met een grote mond.
Het is speelgoed dat veel centra gebruiken om aan emotionele opvoeding te werken, omdat
het een object is dat vele persoonlijkheden en stemmingen kan aannemen en waarmee het
ook kan worden samengeperst, gegooid en ook verzorgd en begeleid. Je kunt hem ook als
clownsneus gebruiken. Hier is jouw taak om hun verbeeldingskracht te stimuleren

MOX BLUE
Zwitsers designspeelgoed bestaande uit 1 siliconen bal die 2
ogen en 1 mond simuleert. Mox is een bal met een grote
mond, die graag praat, lacht, zingt en wat nog meer eet. Het
ideale spel om uw baby kennis te laten maken met fantasierijk
spel!

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Taal Handvaardigheden



PUZZEL OCEAAN LENZEN
Deze kleurrijke kleine dieren verbergen nieuwsgierige en
grappige geheimen. De kinderen zullen ze kunnen
ontdekken als ze erin slagen elk stuk op het bijbehorende
silhouet te plaatsen. Wat voor soort geheimen zouden ze
kunnen verbergen?

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit is een heel bijzondere puzzel, want het zorgt voor een extra element. Het is geweldig
voor je kleintje vanaf 18 maanden om met ze te experimenteren terwijl ze hun
handvaardigheden ontwikkelen en hun vermogen om verschillende vormen te herkennen.
Je wilt de bril overal neerzetten, niet alleen op de puzzel, om te zien hoe de wereld erdoor
verandert! En is dat elk stuk een andere lens heeft waarmee je dingen kunt zien die je
eigen oog niet ziet. Nodig hem uit om ermee te experimenteren om naar andere
voorwerpen, vloerkleden of gekleurd papier te kijken.

Handvaardigheden CoördinatieVerbeelding
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Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische 
vaardigheden



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
In deze groeifase vinden ze het erg leuk om lawaai te maken. Ze experimenteren graag met
alles om hen heen en zien dat als ze iets doen, er een reactie is. Deze xylofoon is hier ideaal
voor, omdat ze alleen zoete geluiden kunnen uitzenden, vergelijkbaar met muziek. Je kunt ze
begeleiden om een   "fijne" melodie te vormen, eerst experimenteren met de geluiden die
elke kleur maakt en vervolgens aangeven welke kleur ze moeten raken. Je prikkelt zijn
zintuigen terwijl hij de kleuren leert

XYLOFOON VIS
Deze xylofoon met drie verschillende tonen is perfect om kleintjes kennis
te laten maken met nieuwe geluiden en kleuren. Elke toets laat een ander
geluid horen wanneer de kleine ze bespeelt met de meegeleverde stok..

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Cognitieve ontwikkelingCoördinatie Handvaardigheden Verbeelding Oorzaak - gevolg
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KLEUREN EN VORMEN SORTEERSPEL
Prachtige houten puzzel, geïnspireerd op de Montessori-
methodiek, waarmee de kleintjes zich prima zullen
vermaken door de figuren te classificeren op basis van
hun vormen, kleuren en maten.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Laat je kleintje vrij spelen met deze puzzel door de vormen in de bijbehorende gaatjes te
plaatsen; van hoog naar laag, van licht naar donker, van breed naar smal ... Zij beslissen! Het is
ideaal voor de ontwikkeling van de verbeeldingskracht en het logisch denken van de kleintjes.
Maak je geen zorgen als hij het niet goed doet, laat hem het proberen. Je kunt hem helpen door
de kleuren en vormen aan te duiden, zodat hij vertrouwd raakt met de termen.
Dit multitasking-speelgoed stimuleert het tellen, kiezen en differentiëren van kleuren en
vormen. Geïnspireerd door de Montessori-pedagogie, laat het toe om op een manipulatieve
manier vormen, volumes en hoogtes te leren.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Cognitieve ontwikkelingCoördinatie Handvaardigheden Taal



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Het stimuleren van de ontwikkeling van verbeeldingskracht is de sleutel in deze
groeifase. De kleintjes beginnen afbeeldingen in hun geheugen op te slaan en ze te
herkennen. Om deze reden zijn blokspellen een perfect hulpmiddel, zodat ze die
beelden die ze in hun hoofdjes houden, kunnen materialiseren en uitdrukken. Naast het
bouwen van figuren, kunnen ze blijven oefenen met het leren van kleuren, terwijl ze hun
fijne motoriek blijven oefenen.
Bekijk zijn creaties en probeer erachter te komen wat hij je wil vertellen!

BOUWSPEL
Deze blokken zijn speciaal ontworpen voor de kleintjes in huis.
Hun afgeronde randen en hun zachte, flexibele en wasbare
materiaal maken ze tot een meer dan geslaagde keuze. Laat
hun fantasie de vrije loop terwijl ze een leuke verscheidenheid
aan vogels en beesten creëren. De spelmogelijkheden zijn
eindeloos!

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Fijne motoriek HandvaardighedenVerbeelding Taal Cognitieve ontwikkeling


