
 

BABY 7-8 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Samen lachen :)



OBJECT PERMANENTIE DOOS 
Objectduurzaamheid wordt gebruikt om het vermogen van een
kind te beschrijven om te weten dat objecten blijven bestaan   
ondanks het feit dat ze niet langer kunnen worden gezien,
gehoord of aangeraakt, en speelt een belangrijke rol in de
theorie van cognitieve ontwikkeling.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Het gevoel van duurzaamheid van een object is een van de belangrijkste, zichtbare en
opvallende mijlpalen in de psychomotorische ontwikkeling van de baby. Dit feit betekent dat
de baby zich ervan bewust wordt dat er objecten bestaan, ook al bevinden ze zich niet in zijn
gezichtsveld en kan hij ze niet zien. Deze mentale capaciteit ontwikkelt zich geleidelijk en
bereikt het punt van de grootste complexiteit wanneer de baby ongeveer 1,5-2 jaar oud is,
maar begint op de leeftijd van 6 maanden.
Ga naast jouw baby zitten en laat hem zien hoe de bal in het gat wordt gestoken. Laat jouw
baby het zelf proberen - als de bal het gat mist, kijk dan of jouw baby er bij kan om het
nogmaals te proberen. Pak de bal NIET onmiddellijk voor hem - hij zal grove motorische kracht
ontwikkelen door te proberen de bal zelf te bereiken.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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SENSORISCHE BALLEN 
Vanaf deze leeftijd gaan ze bewuster met ballen spelen en
zo ontwikkelen ze een tijdsbewustzijn, wat kinderen helpt
bij het timen en coördineren van bewegingen. Dankzij de
verschillende texturen, vormen en kleuren kunnen baby's
al hun zintuigen prikkelen. Ze kunnen ermee gooien, rollen,
drukken of schudden, wat tactiele verkenning stimuleert.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Elk van deze ballen heeft een uniek, betoverend en fascinerend ontwerp om de fantasie van je
baby te stimuleren. Terwijl je baby op de grond zit of ligt, presenteer je de drie ballen aan hem
zodat hij ze zowel met zijn handen (hij zal zijn grijpvermogen ontwikkelen) als met zijn mond
kan verkennen. Rol ze om te zien hoe elk van hen zich op een andere manier gedraagt. Dit zal
ook zijn kruipen stimuleren, omdat hij ze zal willen bereiken en zal hem motiveren om naar
hen toe te gaan. Over een paar maanden, rond de leeftijd van 10 maanden, kun je ze ook in
de badkuip gebruiken om te zien hoe ze zich daar ook anders gedragen.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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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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CIRKEL PUZZEL 
Jouw baby bevindt zich in een fase waarin hij graag alles
aanraakt wat hij ziet. Hij ontdekt de wereld door zijn handen. En
deze eenvoudige puzzel uit één stuk zal hem in staat stellen
nieuwe gevoelens te ervaren terwijl hij stukjes begint te passen
en ruimtelijk gevoel en fijne motoriek ontwikkelt.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Jouw kleintje zit al lang en speelt graag op de grond. Dit speelgoed is ideaal om mee te
beginnen en vertrouwd te raken met puzzels, aangezien het een eenvoudige basis en
herkenbare vorm heeft en een houten knop heeft zodat de grip van het stuk geschikt is voor
zijn leeftijd. Laat hem het zo vaak als hij wil in- en uit elkaar halen en oefen constant de
knijpbeweging met zijn vingers. Een zeer belangrijk spel om zowel de fijne motoriek als de
concentratie en hand-oogcoördinatie te oefenen. Het is ook erg goed voor het verwerven van
probleemoplossende vaardigheden. Het komt ten goede aan de praktijk van de eigen
correctie van het kind, belangrijk voor hem om zelf te leren, omdat hij geen hulp nodig heeft
om te weten of hij een fout heeft gemaakt, omdat de cirkel alleen past als deze op de juiste
manier wordt geplaatst.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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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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