
 

BABY 7-8 MAANDEN

Oh My Baby

SPEEL  BOEK

Samen lachen :)



GEOMETRISCHE RAMMELAAR TRIO
Deze rammelaar van geometrische vormen in zachte kleuren
is speciaal ontworpen om zich perfect aan te passen aan de
kleine handjes van je baby. Door ermee te schudden en
ermee te spelen, ontwikkelen ze visomotorische
vaardigheden en coördinatievaardigheden. Het is gemaakt
van rijst, waardoor het uitzonderlijk zacht is.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Laat je baby vrij experimenteren met alle drie de rammelaars. Elk heeft een
andere functie, maar ze zullen alle drie zowel je gehoor, je gezichtsvermogen als
aanraking stimuleren.
Moedig hem aan om, naarmate hij ouder wordt, enkele basisstapel- en
sorteeractiviteiten uit te proberen of door de gekleurde lens van het blauwe
blok te kijken.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Beweging Visuomotorische vaardigheden
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Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Laat je baby vrij experimenteren met de bal, probeer hem eerst met zijn kleine handjes
vast te pakken zodat hij ermee vertrouwd raakt. Het geluid van de binnenste jingle bell zal
je baby motiveren om hem te schudden en te laten vallen om het geluid te horen. En dat
zal zal  er voor zorgen dat hij er achteraan gaat wanneer de bal ontsnapt. Het is ideaal om
kruipen en bewegen te bevorderen. Bovendien zal het speelgoed zijn dat in de volgende
groeifasen kan worden gebruikt, waardoor het andere toepassingen krijgt, zoals oefenen
in lichaamscoördinatie.

KLEUREN BAL
Een mooie en kleurrijke zachte bal met een
fluweelzachte touch om je baby te laten kruipen.
Plezier verzekerd!

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Oorzaak-gevolg relaties Beweging



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Deze rekbare kubus is geweldig voor de ontwikkeling van verschillende vaardigheden. Je
kleintje zal proberen het met beide handen vast te pakken en van de een naar de ander
door te geven. En dit is een ideale oefening om de coördinatie tussen de twee handen te
ontwikkelen. Bovendien zal het zijn beweging aanmoedigen, want zelfs als hij het speeltje
gooit (wat hij zeker zal doen), zal het nooit te ver gaan of wegrollen, dus als hij nog niet
kruipt, zal het altijd dicht bij zijn bereik blijven en zal motiveer hem om te bewegen en het
te bereiken. Ten slotte zal jouw baby de fijne motoriek blijven oefenen door te proberen
de ringen door de kralen te bewegen.

ELASTISCHE KUBUS
Aanraakringen zijn onmisbaar voor het handje van
jouw baby. Ze stimuleren de gripreflex en bevorderen
het ontwikkelingsproces. Ze brengen sensaties over
die jouw baby helpen zijn omgeving te ontdekken.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Fijne motoriek Coördinatie



SENSORY BALLS
As from this age they start playing with balls in a more conscious
way and that is how they develop temporal awareness, which
helps children to time and coordinate movements. Sensory balls
allow babies to stimulate all their senses thanks to the different
textures, shapes and colors. They can throw, roll, press or shake
them, stimulating tactile exploration.

HOW TO PLAY?
This toy is divided into two stages - from 6 to 12 months you will use only the balls and from 12
months on you will incorporate the basket into the game, so it is a long-lasting toy. Each of
these balls features a unique, mesmerizing and fascinating design to stimulate your baby's
imagination. With your baby sitting or lying on the floor, present the three balls to him so that
he can explore them both with his hands (he will develop his ability to grasp) and with his
mouth. Roll them to see how each of them behaves in a different way. This will also stimulate
his crawling as he will want to reach them and will motivate him to move towards them. In the
next stage, around 10 months, you can also use them in the bathtub to observe how they also
behave differently there.

WHAT DO YOU STIMULATE?

VISOMOTOR COORDINATION
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MANUAL SKILLS MOVEMENT



HOUTEN DIERENBOEK
Dit leuke babyboek is ideaal om  hem vanaf zeer jonge leeftijd
kennis te laten maken met lezen en curiosa van de boerderij.
De heldere en vrolijke illustraties zullen zijn visuele ontwikkeling
bevorderen. Bovendien is het gemaakt van duurzaam hout,
zodat ze er zonder risico op kunnen bijten.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
De gewoonte van lezen moet vanaf zeer jonge leeftijd worden aangemoedigd. De beste
manier om van dit boek te genieten, is door je kleintje op schoot te laten zitten en hem er
eerst mee te laten experimenteren. Laat je  baby het boek aanraken, hem slaan  en zelf de
bladzijden omslaan. Beetje bij beetje wijs  je naar de dieren en zeg  je de naam van het dier 
 en vervolgens het geluid dat het dier maakt. En  zo, beetje bij beetje,  zal je kleine  de namen
van alle dieren leren. De eerste keer dat  je het boek leest, kunt  je bijvoorbeeld "koe", de
tweede "boe", de derde "boe koe", de vierde "boe melkkoe" zeggen, en zo doorgaan met het
verwoorden van nieuwe woorden voor elk dier. Dit zal  je baby helpen vertrouwd te raken met
nieuwe woordenschat.

Welke vaardigheden stimuleer je?

VerbeeldingTaal Cognitieve ontwikkelingGeheugen
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