
 

BABY 17-18 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

De Sloper



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit is een heel speciale puzzel omdat het een extra zintuiglijk deel biedt. Dit is geweldig
voor je kleintje omdat het helpt bij het ontwikkelen van handmatige vaardigheden en hun
vermogen om verschillende vormen te identificeren. Ze zullen het leuk vinden om overal
door de magische bril te kijken, niet alleen in de puzzel, om te zien hoe de wereld er door
hen anders uitziet! Elk stuk verbergt een ander geheim, dus laat je baby ze zelf ontdekken.
Moedig je kleintje aan om ook andere dingen in huis te ontdekken door hem tegen
andere voorwerpen te laten kijken, zoals tapijten of gekleurd papier.

PUZZEL OCEAAN LENZEN
Deze kleurrijke zeedieren verbergen nieuwsgierige en
leuke geheimen. Kleintjes kunnen de geheimen ontdekken
door de magische bril op te zetten. Wat voor geheimen
verbergen ze?
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Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardigheden



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
In dit groeistadium vinden kinderen het heel leuk om lawaai te maken! Je kunt ze begeleiden
om een   melodie te vormen, door eerst te experimenteren met de klanken van elke kleur en
vervolgens door te zeggen welke kleur ze raken. Ze zullen ook de oorzaak-gevolg relatie
leren begrijpen, aangezien ze zullen merken dat wanneer ze op elk van de kleuren slaan, ze
elke keer een ander geluid zullen horen.
Coördinatie zal ook een belangrijke rol spelen in dit spel, omdat je baby precies moet zijn
om elk van de gekleurde toetsen goed te raken.

XYLOFOON 
Deze xylofoon heeft vijf verschillende klanken en is perfect om
kinderen kennis te laten maken met nieuwe klanken en kleuren. Elke
knop geeft een ander geluid wanneer hij wordt geraakt, en hij zal zijn
motoriek trainen dankzij de twee stokken.

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


