
 

BABY+24 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Neee



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Deze puzzel heeft twee niveaus. In eerste instantie kun je spelen om elk dier te matchen
met de bijbehorende kleur. En als je denkt dat je baby klaar is voor de volgende stap, kun
je beginnen met het in elkaar zetten van de puzzel. Je kunt ingrijpen als jouw baby vast
komt te zitten en niet verder kan. Het goede aan deze puzzel is dat je jouw kleintje kunt
vertellen hoe hij verder moet gaan door de kleur te noemen die hij vervolgens moet
monteren. Een leuk spel dat hun logisch en ruimtelijk denken stimuleert en hun
woordenschat met betrekking tot kleuren versterkt.

3D DIEREN PUZZEL
Elk dier hoort op zijn plaats! Fijne motoriek en
vaardigheden zijn vereist voor deze mooie puzzel voor het
matchen van pastelkleuren.
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TaalCognitieve ontwikkeling Fijne motoriek



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Laat jouw kind eerst alle kaarten zien. Noem ze allemaal, zodat hij kan herkennen wat elke
foto is. Neem een   kaart en vraag hem om je het bijbehorende paar te geven. Zodra hij alle
afbeeldingen heeft herkend, begin je door twee paar met de afbeelding naar beneden te
leggen en begint het spel. Je begint, om hem het mechanisme van het spel te leren. Leg hem
uit bij elke stap die je zet en wat het doel is. Introduceer beetje bij beetje meer paren in het
spel. Dit spel helpt je kleintje om zich te concentreren op een activiteit, stimuleert de
ontwikkeling van taal, draagt   bij aan het leren van regels en voorschriften en helpt te werken
aan het accepteren van frustratie als kinderen verliezen.

GEHEUGEN SPEL
Je kleintje bevindt zich nu in een fase waarin cognitieve ontwikkeling
en geheugen een grote rol gaan spelen. Het spelen van dit
geheugenspel helpt om aandacht, perceptie en geheugen te
vergroten, terwijl ze hun kennis over objecten, dieren of
transportmiddelen vergroten en hun mondelinge taal ontwikkelen.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Cognitieve ontwikkeling Taal



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Je kunt beginnen met de eenvoudigste oefening, namelijk het bij elkaar vinden van elke vorm
met het bijbehorende onderdeel. En als ze dit eenmaal onder de knie hebben, kunnen ze
doorgaan met het in elkaar zetten van alle stukjes tot de puzzel af is. Gebruik dit spel ook om
kleuren te versterken, vraag je kleintje bijvoorbeeld om de rode ster in de rode stuk te plaatsen.
Het is een dynamisch spel dat bijdraagt   aan de cognitieve ontwikkeling van jouw baby.
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STAPELBARE PUZZEL 
Zet de stukjes op z’n plek en dompel je kleintje
onder in het leren van kleuren. Deze puzzel
heeft verschillende educatieve functies en de
mate van complexiteit wordt aangepast aan de
groei van je baby.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Fijne motoriekCognitieve ontwikkeling Taal



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Je kleintje kan misschien een paar cijfers achter elkaar zeggen. Het is dus een goed
moment om ze bewuster te laten leren. Maar voordat je aan de cijfers begint, gebruik
deze puzzel om de herkenning van kleuren en dieren te versterken, die je kind zeker al zal
herkennen. Als hij dit onder de knie hebt, ga je verder met de cijfers. Geef ze aan je
kleintje terwijl je ze een voor een noemt en laat je kleintje ze op het bord plaatsen,
waardoor zijn cognitieve leren en fijne motoriek worden ontwikkeld.

PUZZELNUMMERS
Het is tijd om de cijfers te leren. Deze prachtige puzzel
vervult deze functie, naast dat je kleintje kan oefenen
en zijn fijne motoriek kan blijven ontwikkelen.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Cognitieve ontwikkeling Fijne motoriek


