
 

BABY 9-10 MAANDEN

Oh My Baby

SPEEL  BOEK

Alles aanraken



DE EERSTE WERKBANK
Hoe leuk is het om de stukken van dit klassieke
meesterwerk te meppen! Terwijl de kinderen slaan,
vallen de stukjes door gat, totdat ze allemaal eruit zijn
en opnieuw moeten beginnen. Garandeert oneindig
veel uren entertainment.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Dit is een klassiek spel dat alle baby's opwindt. Laat je kleintje zijn  energie kwijtraken
terwijl hij zijn hand-oog coördinatie en handmatige vaardigheden oefent. Je kunt elke
kleurrijke staaf één voor één raken en als deze eenmaal binnen is, draai je de werkbank 
 om en begin je opnieuw. Je kunt met je kleintje spelen om hem de kleuren van elk stuk te
leren en om de hamerslagen te tellen die hij moet maken om de stukjes in het gat te
steken. Tel bij elkaar ... 1 ... 2 ... 3 ...  hij zal er zeker van houden! Terwijl hij elk stuk raakt,
ontdekt hij de beste manier om de hamer vast  te houden, de kracht die hij moet 
 gebruiken om het  stokje in het gat te krijgen en hoe veel keer dat je moet  slaan.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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CoördinatieHandvaardigheden Oorzaak-gevolg relaties



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
We raden aan om dit speeltje voor het eerst bij je kleintje in bad te introduceren, zodat ze
gaan associëren dat dit speeltje voor in bad is. Laat hem alle blokjes zien, laat hem ze
pakken, bekijken en proberen het doel van het spel te raden. Als je ziet dat hij de blokjes
niet in elkaar probeert te zetten, laat hem dan zien hoe hij het moet doen. En geef hem
dan aan naar welke tekeningen of kleuren hij moet zoeken om elke tekening af te maken.
Je kunt ze ook op elkaar stapelen en zo zal hij zijn concentratievaardigheden en zijn
precisie in het grijpen en hanteren van relatief grote stukken voor zijn hand in praktijk
brengen. Het is een ideaal spel om te ontdekken en te experimenteren.

BADKUBUSSEN
Badtijd ... ze houden ervan of haten het! Welke voorkeur je
kleintje dan ook heeft, met dit creatieve speelgoed zullen ze
een geweldige tijd hebben! 4 geïllustreerde kubussen met 6
illustraties die kunnen worden samengevoegd om te spelen
en plezier te hebben tijdens het badderen. De stukken blijven
drijven en stimuleren de motoriek van je baby.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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CoördinatieVerbeelding



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Baby's en peuters houden van spiegels. Kleintjes kijken niet alleen graag naar gezichten,
maar spiegels spelen een sleutelrol bij zelfontdekking. Na ongeveer 7 maanden beginnen
baby's te begrijpen dat zij en hun moeder eigenlijk verschillende mensen zijn; tot die tijd
geloven ze dat ze dezelfde persoon zijn. Het kan ongeveer een jaar duren voordat ze zich
realiseren dat de persoon voor hen in de spiegel zij  zelf zijn, en niet hun moeder. Dus nu is
het een goed moment om naast je baby te gaan zitten en haar de spiegel te laten
vasthouden. Maak grappige gezichten, wijs naar en noem enkele lichaamsdelen die hij of zij
kan herkennen en kijk hoe hij plezier heeft terwijl hij ontdekt dat hij in de spiegel wordt
weerspiegeld.

SPIEGELTJE
Spiegels  zijn een klassieker voor de de stimulatie en
zelfontplooiing van je baby. Je kleintje zal urenlang
spelen met de  spiegel van hout, terwijl hij lacht en
geniet.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Visuomotorische 
vaardigheden
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Cognitieve ontwikkeling
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MINI AUTO
Broemm-brooeem! De kleurrijke mini-auto's rijden net zo
snel als jij! Met deze raceauto zal je kleintje heerlijk rond
kunnen rollen in huis, heel leuk! Hij heeft de ideale maat
zodat je hem altijd dichtbij kunt dragen.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Zowel jongens als meisjes zijn gek op auto's. Bovendien trekt alles wat wielen heeft en kan
slepen hun aandacht. Laat hem eerst vertrouwd raken met hoe de auto werkt, zodat hij
kan achterhalen hoe hij het gemakkelijk kan pakken (elk kind zal het anders doen!). Als hij
eenmaal de auto onder de knie heeft, kan hij er circuits op de grond mee  maken,
bijvoorbeeld met een krant of potloden. Geef hem een   rondleiding en leer hem het pad
van begin tot eind te volgen. Een uitdaging!
De racewagen ontwikkelt handmatige vaardigheden en logisch denken. Het stimuleert het
zicht en stelt het in staat oog-handcoördinatie te oefenen.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Beweging Verbeelding Coördinatie Handvaardigheden



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Badtijd is een uniek moment van de dag waar je kunt genieten van wat tijd om te spelen
en plezier te hebben met je kleintje. En in deze fase, waarin je baby al taal begint te
ontwikkelen, zijn boeken essentieel om dit te stimuleren. Vertel een eenvoudig verhaal
door de plaatjes in het boek te volgen. Noem alle elementen die je op elke pagina ziet en
je zult zien hoe je baby na een paar dagen zal weten hoe hij ze moet herkennen, en zal
ze aanwijzen en proberen ze uit te spreken. Laat jouw kleintje het boek pakken en de
bladzijden omslaan, zodat u hun ritme en interesse kunt volgen.

BAD BOEK
Je kleintje zal zich prima vermaken terwijl hij door dit
kleurrijke waterdichte Ducky-boekje bladert. Hierin vind
je de verhalen van enkele mooie eenden die je zullen
leren jezelf te wassen. Veel plezier met baden!

Welke vaardigheden stimuleer je?
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