
 

BABY 21-22 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Kleine Einstein



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
De eerste keer dat je dit spel speelt, kun je jouw kleintje laten ontdekken hoe het werkt.
Soms is het niet gemakkelijk te begrijpen, dus als je ziet dat ze niet succesvol zijn, laat dan
zien hoe het werkt, om frustratie te voorkomen. Van daaruit zal jouw kind de oorzaak en
gevolg-relatie beginnen te begrijpen wanneer ze zien dat de ballen bewegen wanneer ze
het potlood bewegen. Het is een oefening die de concentratie en fijne motoriek
stimuleert, terwijl ze beslissingen kunnen nemen over hoe ze de ballen moeten pakken.

DOOLHOF VIS 
De vis heeft honger! Geef hem eten! Het magnetische
potlood beweegt de ballen door dit draagbare doolhof.
Kies waar je de tour wilt beginnen!
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Welke vaardigheden stimuleer je?

Cognitieve ontwikkeling Fijne motoriek



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Tot nu toe heeft je kleintje gespeeld met de traditionele paspuzzels, dus deze puzzel is een
nieuwe uitdaging voor hem. Hij zal zich niet langer laten leiden door de vormen van de
stukken, maar zijn geest zal harder moeten werken om de verbeelding te activeren en de
silhouetten van de dieren te ontcijferen. De eerste keer dat je met dit speelgoed speelt,
presenteer je de hele puzzel, zonder hem uit elkaar te halen, zodat je baby vertrouwd raakt
met de dieren. Noem ze allemaal, zodat hij ze herkent en je hem later eventueel in het spel
kunt begeleiden. Begin dan met het ontdekken van drie dieren en laat hem proberen ze op
de juiste plaats te plaatsen. Als hij het zonder problemen doet, kun je elke ronde meer en
meer dieren ontdekken.

MAGNETISCHE PUZZEL 
Associatiespel van hout. Kan jouw kleintje het silhouet van het
lieveheersbeestje vinden? De stukken zijn gemakkelijk te plaatsen
dankzij de magneten en het is gemakkelijk mee te nemen dankzij het
handvat.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Cognitieve ontwikkelingCoördinatie TaalVerbeelding



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Elke boutvorm heeft een ander aantal randen, oplopend van 1 (cirkel) tot 8 (achthoek). Ze op
orde krijgen is het uiteindelijke doel, maar je kunt beginnen door jouw baby het mechanisme
van het spel zelf te laten ontdekken. Als hij eenmaal begrijpt dat hij alle stukjes moet
vastschroeven, laat hem dan de bouten vastschroeven en sorteer ze op kleur (je kunt ze een
naam geven of ze in de gewenste volgorde op papier schilderen). Laat hem ten slotte ze
sorteren op het aantal randen. Dus beetje bij beetje verhoogt het de moeilijkheidsgraad van het
spel en neemt het de concepten op en assimileert het.
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REGENBOOG VORM TWISTER 
Mooie massief beukenhouten reuzenbout met zeven
moeren in verschillende vormen en in de zeven kleuren
van de regenboog. Perfect om te leren over kleur en
vorm en om de behendigheid en fijne motoriek te
verbeteren.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Cognitieve ontwikkeling TaalFijne motoriek Coördinatie Handvaardigheden



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Met deze leuke blokpuzzel kan je kleintje 6 verschillende jungle taferelen samenstellen. De
9 blokken zijn op hun 6 zijden bedrukt. Het doel is een optimale stimulering van de fijne
motoriek, kleurherkenning en creativiteit, evenals het versterken van de aan dieren
gekoppelde taal. Ga bij je kleintje zitten en vraag welk dier ze met de blokken willen
bouwen.
Je stimuleert ze om na te denken en te fantaseren. En natuurlijk kunnen de blokken ook
gebruikt worden om leuke torens te bouwen!

PUZZEL 9 BLOKKEN 
In dit stadium blijven puzzels een essentieel
hulpmiddel om de cognitieve ontwikkeling te
bevorderen. Ze worden steeds complexer en zullen
helpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Durf
jij met deze schattige jungledieren te spelen?

Welke vaardigheden stimuleer je?

S
P
E
E
L
B
O
E
K

Fijne motoriek Cognitieve ontwikkelingTaal


