
 

BABY 9-10 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Alles aanraken



HET DOOLHOF
Zig, zag, zoom! Dit doolhof nodigt baby's uit om op volle
snelheid door hun rondingen te gaan! Ze kunnen alle
ballen groeperen om de reis samen te maken of ze te
scheiden.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
We gaan die kleine handjes trainen om steeds vaardiger te worden. Dit doolhof met gekleurde
schijven is een waardevolle oefening voor elke baby die begint te onderzoeken hoe deze wereld
eruit ziet. Door de schijven te verplaatsen, krijgt  hij handmatige behendigheid, begint de
verschillende kleuren te identificeren en doet ook nog een waardevolle oefening: het volgen van
visuele objecten en hoe grappig de stukjes in de spiraal vallen! Het is de zwaartekracht. Nog een
andere beleving voor de geest van je baby, hongerig naar informatie.
Een ideaal speeltje dat de coördinatie verbetert, aanhoudende aandacht mogelijk maakt en
visuele tracking traint.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Coördinatie Visuomotorische vaardigheden Handvaardigheden
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EI EN BEKER 
Dit op Montessori geïnspireerde speelgoed wordt de eerste puzzel
van je kleintje. Gemaakt van hout, het is zeer resistent en
aangenaam om aan te raken. Het zal zijn hand-oogcoördinatie,
polsbeweging, tactiele druk en ruimtelijk denken helpen verbeteren.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Het lijkt misschien een heel eenvoudig spel, maar de waarheid is dat het Montessori-type ei en
beker een zeer compleet educatief materiaal is. Aan de ene kant rolt het ei erg gek en aan de
andere kan blijft de beker stevig staan, dus je baby zal de twee verschillende kanten leuk
vinden. Geef het aan jouw baby en laat hem experimenteren met beide stukken. De eerste
uitdaging is om het ei te vangen en te voorkomen dat het wegrolt. De volgende uitdaging zal
zijn om het in de beker te zetten. Hoewel het een gemakkelijke uitdaging lijkt, is het dat niet en
met oefening zal het steeds beter gaan.
Jouw baby leert zelfstandig de stukjes te passen en werkt aan handvaardigheid, coördinatie,
aandacht, concentratie, fijne motoriek, hand-oogcoördinatie en ruimtelijk zicht.
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Welke vaardigheden stimuleer je?

Coördinatie Handvaardigheden Fijne motoriekVisuomotorische vaardigheden
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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



REGENBOOGBLOKKEN
Deze kleurrijke houten bouwblokken zijn geweldig
educatief en leuk materiaal! Een stuk speelgoed dat is
ontworpen en gemaakt om eenvoudige
vormherkenning, vroege tactiele constructie en
nieuwsgierigheid bij kinderen te bevorderen.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Blokspellen zijn geweldig voor het ontwikkelen van fijne motoriek, coördinatie en
verbeeldingskracht. Het stelt hen in staat om zichzelf uit te drukken door het creëren van
vormen. Ze zullen het heerlijk vinden om door de kleuren te kijken terwijl ze de blokken
opstapelen. Laat je kleintje gewoon zitten, pak een stukje en kijk door de kleuren. Op deze
leeftijd zien ze de wereld graag vanuit een ander perspectief. Je kunt ook speeltijd
gebruiken om woordenschat met betrekking tot geometrische vormen en kleuren te
ontwikkelen. Een goede combinatie van plezier en leren!
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Welke vaardigheden stimuleer je?

Verbeelding Coördinatie Handvaardigheden



WONDERLIJKE DOEKJES DOOS 
De Wonderlijke Doekjes Doos is geïnspireerd op de fascinatie van
baby's voor vochtige doekjes en tissueboxen. Met dit spel zal je baby
niet alleen een geweldige tijd hebben, maar ook aan zijn motorische,
sensorische en cognitieve vaardigheden werken. Deze prachtige
doos moedigt eindeloze ideeën aan voor denkbeeldig actief spel,
beweging, beweging en gezinsactiviteiten.

Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Het gat aan de bovenkant van het deksel van de doos is speciaal ontworpen zodat de
gevoelige handen van de baby er in passen, terwijl de zijgaten het gevoel van natte
babydoekjes nabootsen, een spel waar alle baby's dol op zijn!
Het bevordert het zintuiglijke spel met texturen en geluiden, evenals kleurherkenning.
De 10 zachte en kleurrijke stoffen helpen baby's de fijne motoriek en grijpvaardigheden te
ontwikkelen terwijl ze kleuren en bewegingen ontdekken en leren. Speel met de
organzastoffen door ze te bewegen en in de lucht te laten 'zweven'. Stimuleer taalkennis
door de kleuren een naam te geven en elk van de tissues te tellen terwijl jouw baby ze uit de
doos haalt. Door met onze Wonderlijke Doekjes Doos te spelen, leert jouw baby hoe hij een
doos leegt en later weer vult. Deze taak omvat zowel motorische als cognitieve vaardigheden
en het duurt jaren om volledig onder de knie te krijgen.

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Beweging CoördinatieFijne motoriek


