
 

BABY 5-6 MAANDEN

Oh My Baby

SPEEL  BOEK

Wat is er aan de hand?



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
In eerste instantie moeten de ouders of opvoeders de stok bij de baby in de buurt brengen.
Je baby voelt zich aangetrokken tot zowel het geluid als de felle kleuren. Schud het een
beetje in de buurt van je kleintje en draai het dan volledig om de magie te laten werken.
Naast het stimuleren van zintuigen zoals horen en zien, kun je met deze regenstok werken
aan fijne motoriek, en het vormen van de oorzaak-gevolg relatie. In het begin weet je baby
nog niet goed hoe hij hier mee om moet gaan, maar later leert hij wat er gebeurt als je het
volledig draait en heeft hij veel plezier met het luisteren naar het geluid totdat het stopt, om
opnieuw te beginnen door het opnieuw te draaien.

REGENSTOK
Door deze kleurrijke regenstok te draaien, kan je baby het
ontspannende geluid van de vallende regendruppels horen.
Naast het spelen ermee, helpt het hen ook om te slapen
dankzij het gevoel van rust dat het uitzendt. Regenstokken
hebben veel potentieel als sensorisch speelgoed.

Welke vaardigheden stimuleer je?

CoördinatieOorzaak-gevolg relaties Verbeelding Handvaardigheden
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Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit speeltje is ontworpen om de hand-oog coördinatie te stimuleren en de zintuigen van
jouw baby te prikkelen. Gebruik het op de grond als de baby op zijn buik ligt. Als hij het niet
kan draaien, help hem dan. Het is ideaal om de nekspieren van jouw baby te oefenen,
omdat zijn nieuwsgierigheid ervoor zorgt dat hij de houding aanneemt terwijl hij kijkt hoe de
spinner draait. Gebruik het om de fijne motoriek te oefenen wanneer jouw baby in zijn hoge
stoel zit. Bevestig de Spinner aan het blad of de tafel van de kinderstoel en laat je baby
ermee draaien. In het begin zal hij het speeltje waarschijnlijk gewoon raken, maar beetje bij
beetje zal hij de beweging en coördinatie verfijnen en de spinner op een meer
gecontroleerde manier laten rollen. Dit speeltje helpt ook om de concentratievaardigheden
te trainen.

STICKY SPINNER
Verander jullie tafel in een activiteitencentrum! Plak het
speeltje op de tafel met de zuignapbasis en terwijl het draait
en draait, zullen de felgekleurde delen een stimulerend visueel
effect voor je kleintje creëren. De spinner helpt jouw baby bij
het ontwikkelen van hand-oog coördinatie en fijne motoriek.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Visuomotorische 
vaardigheden

HandvaardighedenFijne motoriek



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Jonge baby's hebben baat bij het gemakkelijk vast te pakken voorwerp als ze aan de fijne
motoriek beginnen te werken terwijl ze de schijven van hand tot hand doorgeven. Naarmate
je baby groeit, stimuleren schijven de baby om te kruipen terwijl hij ze met een lichte duw
wegrolt. Na ongeveer zes maanden begint je baby voorwerpen te onderzoeken door middel
van hand-tot-hand-overdracht, waarbij een voorwerp doelbewust van de rechterhand naar
de linkerhand en van de linkerhand naar rechts wordt verplaatst. Door deze overdracht
creëert hij verschillende ervaringen met hetzelfde object. Hand-naar-hand overdracht van
objecten stimuleert de ontwikkeling van de rechter- en linkerhersenhelft.

VERBINDENDE SCHIJVEN
In elkaar grijpende schijven zijn zo'n eenvoudig
maar doelgericht hulpmiddel dat een kind kan
volgen van het eerste speeltje tot de favoriet uit de
kindertijd.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Visuomotorische vaardigheden Fijne motoriek



DUBBELE DRIEHOEKIGE BIJTRING
Deze slimme bijtring verzacht de pijn van baby's
tijdens de kinderziektes. Het houten handvat voelt
zacht aan en is veilig om op te bijten, terwijl de
bijtdriehoek is gemaakt van siliconen.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Meer dan een spel, deze bijtring is ideaal voor je baby om grip en oog-handcoördinatie te
trainen. Je baby bevindt zich in een fase waarin hij alles wat hij vindt in zijn mond zal
stoppen, om texturen te ervaren of om mogelijk ongemak in het tandvlees te verlichten
als de tanden beginnen door te komen. Bovendien helpt de combinatie van texturen
(hout, siliconen, ruwheid) je baby om de verschillende texturen van voedsel gemakkelijker
te verdragen wanneer hij begint met aanvullende voeding.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische vaardighedenCoördinatie
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ROLLENDE RATEL
Deze originele rammelaar is ideaal voor baby's vanaf 6
maanden. Het is intelligent ontworpen zodat het handvat altijd
verticaal staat en nodigt uw kleintje dus uit om het met hun
kleine handjes vast te pakken, ook als wiel kunt u er ook plezier
mee hebben terwijl u op de grond speelt.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Deze rammelaar is ideaal om kruipen te stimuleren. Laat je baby vertrouwd raken met het
speelgoed terwijl hij op de grond zit. Laat hem het aanraken, sleep het en leer hem
begrijpen dat als je het op de grond verplaatst, de rammelaar rolt.
Als je deze fase onder de knie hebt, nodig je baby dan uit om met de rammelaar rond te
bewegen. Leg hem op z'n buik en leg de rammelaar op een afstandje zodat hij hem
probeert  te bereiken. Zodra je baby weet dat de rammelaar beweegt, begrijpt hij ook dat
hij zelf ook kan bewegen.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Coördinatie
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Beweging Visuomotorische vaardigheden



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
iBaby's vinden het heerlijk om met deze rammelaar te spelen. Een perfecte maat om te grijpen
en te schudden, het helpt ook bij het ontwikkelen van fijne motoriek en je kleintje zal zeker
genieten van het geluid dat ze maken. Elke sleutel heeft een andere heldere kleur in hout en
siliconen. Het heeft verschillende texturen van siliconen om te bijten en het ongemak tijdens het
tandjes krijgen te verlichten, terwijl het tegelijkertijd alle zintuigen van je baby stimuleert. Het zal
helpen om de coördinatie te trainen door ze lawaai te laten maken en ze een voor een te
pakken om ze te kunnen bijten. Veilige verf betekent dat dit bijtspeelgoed veilig is voor jouw
kleintje om in zijn mond te stoppen en op te kauwen.

Welke vaardigheden stimuleer je?

BABY SLEUTELS RAMMELAAR
Staat je kleintje stomverbaasd en probeert hij altijd je
sleutels te pakken? Zeker, want alle kinderen zijn dol op de
vorm en het geluid. Nou, hij zal eindelijk zijn eigen kunnen
hebben!
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Visuomotorische vaardigheden Fijne motoriek


