
 

BABY 23-24 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Mozart



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Op dit punt weet je dat jouw kind graag stukjes in elkaar zet. Met dit spel gaan we een
stap verder omdat je kleine een extra motivatie zal hebben om de kamer op zijn plaats te
zetten. Laat ze verkennen en wees verrast om te zien dat er achter elk gat een dier
verstopt zit. Gebruik dit spel om de woordenschat te begeleiden en te versterken met
kleuren, vormen en de namen van dieren.

WIE IS ER THUIS PUZZEL 
juiste volgorde plaatsen om te ontdekken wie er thuis is.
Wie zullen ze kunnen zien?

S
P
E
E
L
B
O
E
K Welke vaardigheden stimuleer je?

Cognitieve ontwikkelingCoördinatie TaalVerbeelding



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
In deze fase van groei en ontwikkeling zul je zien dat je kleintje al op een veel autonomere
en onafhankelijkere manier kan spelen.
Dit is een spel van creativiteit, verbeeldingskracht en behendigheid, dus je peuter zal zich
lang willen concentreren door allerlei soorten figuren te maken. Als ze je laten zien wat ze
hebben gemaakt, vraag dan wat dat is of hoe het eruit ziet. Dit is de beste manier om ze te
helpen verwoorden wat er in hun verbeelding is.

STAPEL EN SCHROEF SPEL 
Met deze opschroefbare vormen zullen de stukken niet instorten!
Dit maakt het voor jouw kind gemakkelijker om te bouwen wat hij wil,
zonder dat zijn werk instort en frustratie veroorzaakt.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Cognitieve ontwikkelingCoördinatie Fijne motoriek



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit spel is ideaal om de logica van je kleintje te testen. Laat ze de puzzel duizend keer draaien
totdat ze alle dieren op één lijn hebben. Dit stimuleert hun fantasie en logisch denken.
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ROTERENDE PUZZEL 
De dieren in de puzzel willen weer compleet
zijn! De kleintjes moeten de lichaamsdelen van
elk dier zoeken en vinden en ze in elkaar zetten
in deze draaiende puzzel.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Cognitieve ontwikkelingCoördinatie Verbeelding Fijne motoriek



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Je kleintje heeft de basisvaardigheden al geleerd en kan puzzels maken die meer
concentratie en precisie vereisen. Begin met de krokodil en de pinguïn, maar haal de rest
van de doos er nog niet uit. Als je deze twee eenvoudigere dieren al onder de knie hebt,
kun je de lama en de beer gebruiken die nog een extra stuk hebben. En tot slot de leeuw
en de olifant. Zodra je alle dieren afzonderlijk en apart hebt verzameld, komt de grote
uitdaging ... leg de stukjes van alle (of in ieder geval meer dan twee) dieren voor je baby en
laat hem vrij om ze allemaal correct samen te voegen.

DIERENTUIN PUZZEL
Deze dierentuinkarakters wachten op je kleintje om ze
te uit te nodigen voor een feestje! De doos bevat 6
puzzels van 6 mooie dieren, van 3 tot 5 stukjes,
waarmee jouw baby fijne motoriek en progressief
leren kan ontwikkelen.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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