
 

BABY 5-6 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

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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ROLLENDE RAMMELAAR
Deze rammelaar is zo ontworpen dat hij je kleintje
uitnodigt om hem met zijn kleine handjes vast te pakken.
Daarnaast kun je er als een rollend wiel ook plezier mee
hebben terwijl je op de grond speelt.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Laat je baby vertrouwd raken met het speelgoed terwijl hij op de grond ligt. In het begin
zal jij degene moeten zijn die de rammelaar beweegt. Beweeg hem dicht bij zijn oor om
z'n zintuigen te trainen en kijk hoe zijn kleine hoofd naar het geluid draait. Laat hem in een
later stadium, na anderhalve maand of twee maanden, proberen het op te pakken en het
vrij te verkennen. Je zult zien hoe de rammelaar zijn aandacht trekt en hij zal proberen om
hem stevig vast te houden..
Na een paar maanden zal deze rammelaar hem ook helpen het kruipen te stimuleren,
omdat je baby zal ontdekken dat het speelgoed rolt en beweegt, en hem stimuleert om
het te volgen en ernaar te grijpen.

Beweging Visuomotorische vaardigheden
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Welke vaardigheden stimuleer je?



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



Deze houten trommel met kleurrijke strips aan alle kanten is een
echte klassieker in de Montessori opvoeding. Wanneer je hem
ronddraait zal hij een rustgevend geluid maken en hij is geweldig
voor de visuele stimulatie, tijd om op de buik te spelen en
stimuleren van de gecontroleerde opzettelijke arm bewegingen.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
De draaiende trommel is ontworpen om de hand-oog coördinatie te stimuleren en zowel
de pols als arm te trainen. Terwijl jullie kind naar de trommel kruipt, versterken ze niet
alleen hun kernspieren, de precieze bewegingen verbeteren ook zowel de spiertonus als de
fysieke kracht. Tot slot wordt het concentratievermogen vergroot en zal jouw kind meer tijd
op de buik doorbrengen. Zo gebruik je de roterende trommel gemakkelijk terwijl je baby op
zijn buik ligt. Als ze de trommel niet zelf kunnen draaien, help ze dan de beweging uit te
voeren. Op dezelfde manier kun je ze bij de voeten van je kleintje plaatsen terwijl ze op hun
rug liggen. Op deze manier worden zijn beenbewegingen op een speelse manier getraind.
Om de fijne motoriek te verbeteren, gebruik je de trommel terwijl jouw baby in zijn hoge
stoel zit. Zelfs als het hanteren in het begin misschien ongecontroleerd is, zal het geleidelijk
"het onder de knie krijgen" en zijn bewegingen steeds beter kunnen beheersen om de
trommel in beweging te krijgen. Op een later tijdstip kan de roterende trommel ideaal
worden gebruikt om de verschillende kleuren te leren.

Welke vaardigheden stimuleer je?

DRAAIENDE TROMMEL
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Visuomotorische vaardigheden Fijne motoriek



STIMULATIE SOKKEN
Jouw baby staat op het punt zijn voetjes te ontdekken,
wat een spannend moment! Deze prachtige sokken
zullen helpen om deze belangrijke mijlpaal te stimuleren
waar jij en jouw baby zo trots op zullen zijn.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Volledig bewust zijn van zijn eigen lichaam is een lange reis door de eerste maanden van
het leven van jouw baby. Op dit punt heeft hij zijn handen al ontdekt - hij stopt ze constant
in zijn mond en gebruikt ze om zijn favoriete speelgoed vast te pakken en om mama en
papa aan te raken en te voelen. Zijn volgende grote ontdekking zullen zijn voeten zijn.
Deze ‘voetzoekersokken’ helpen jouw baby om deze belangrijke mijlpaal op een leuke en
snelle manier te bereiken. Ze zullen hem aanmoedigen om zijn kleine voetjes bewuster te
bewegen en op een gegeven moment zal hij ze eindelijk met zijn kleine handjes kunnen
bereiken. Laat je baby de sokken dragen na het verschonen van zijn luier terwijl hij op het
aankleedkussen ligt of op zijn rug op de grond speelt. Het is ook een ideale oefening om
zijn benen te versterken en controle over zijn eigen lichaam te krijgen, waardoor zijn
coördinatie wordt gestimuleerd.
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Welke vaardigheden stimuleer je?

CoördinatieVisuomotorische vaardigheden



MONTESSORI BALL
De Montessori-bal is een sensorisch gevormde bal, die
veel plekken heeft om vast te grijpen en te verkennen.
Dat maakt het perfect voor baby's die hun grip nog aan
het ontwikkelen zijn.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Montessori-achtige ballen voor baby's hebben een ander ontwerp dan conventionele
ballen en dit biedt grote voordelen voor hun ontwikkeling. Dankzij de inkepingen en de
zachte textuur kan jouw baby hem gemakkelijk vastpakken en verplaatsen. Hij zal het ook
van de ene hand naar de andere kunnen overbrengen, een belangrijke vaardigheid voor
baby's op deze leeftijd. Het stimuleert behendigheid en coördinatie. Bij het werpen van de
bal rolt deze nog geen meter weg, waardoor het een haalbaar doel voor hem wordt en
beweging uitdaagt en stimuleert. Zo leert jouw baby de eerste begrippen over afstand en
snelheid. Houd hem bij het spelen op de grond binnen handbereik zodat hij ermee kan
experimenteren, zowel met zijn mond als met zijn handen.
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Welke vaardigheden stimuleer je?

Handvaardigheden Coördinatie Visuomotorische vaardigheden


