
S P E E L B O E K
Hier ben ik!

STAND-UP RAMMELAAR
Laat je baby de rammelaar duwen om hem in 
evenwicht te brengen en je zult zien hoe ze samen 
plezier hebben! Het is een erg handig hulpmiddel 
voor als je baby een beetje opgewonden is of een 
driftbui heeft. Het helpt hem om zijn aandacht te 
richten. Gebruik deze speciale rammelaar om uw 
kind te helpen een intuïtief begrip op te bouwen 
van balans, momentum en oorzaak-gevolgrela-
ties.

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?

Dit speeltje is ontworpen om de kracht van de nek te stimuleren en te oefenen. 
Leg je baby op zijn buikje en zet de balancerende clown, op afstand, voor hem 
neer. Breng het zo in balans dat het geluid van de ballen je baby doet glimlachen 
en hem motiveert om het met zijn kleine handjes probeert te bereiken. Het doel is 
om hem zover te krijgen dat hij zijn nek opheft en probeert zijn handen naar de 
stand-up rammelaar te bewegen, in een poging hem te bereiken.

SENSORISCHE BIJTAND
Deze sensorische bijtring is gemaakt van een veilig 
materiaal op basis van hout en siliconen en zal je 
baby helpen de eerste texturen met de mond te 
ontdekken. Ontworpen om gemakkelijk door kleine 
vingers te worden vastgehouden, je baby zal er 
graag mee spelen.

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Deze bijtring is meer dan een speeltje, het is ideaal voor je baby om grip en oog 
handcoördinatie te trainen. Je baby bevindt zich in een fase waarin het alles wat 
het vindt in de mond stopt, hetzij om texturen te ervaren of om mogelijk ongemak 
in het tandvlees te verlichten als de tanden beginnen door te komen. Bovendien 
helpt de combinatie van texturen (hout, siliconen, ruwheid) je baby om de 
verschillende texturen van voeding gemakkelijker te verdragen bij het starten met 
aanvullende voeding.

KNISPER ZAK
Een mooie stoffen zak om te knuffelen, bijten en 
knijpen. Het zakje is gemaakt van een fijne en 
zachte stof met een knisperende binnenkant die 
jouw baby zal laten lachen, elke keer dat hij het 
aanraakt. Het knisperende geluid van de stof zal 
zijn nieuwsgierigheid doen laten prikkelen.

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?

Deze leuke stoffen zak wordt de trouwste speelkameraad van jouw baby. Laat het 
altijd binnen handbereik liggen, wanneer hij in de wieg ligt of op de grond speelt. 
Hij zal de oorzaak-gevolgrelatie gaan begrijpen door het elke keer dat hij het 
aanraakt het krakende geluid te horen. Jouw baby zal zich veilig voelen door de 
knisperzak altijd dichtbij te hebben en hem aan te kunnen raken en te horen 
kraken. Bovendien zal hij het heerlijk vinden om de texturen met zijn mond te 
verkennen. Maak het spel nog leuker door kleine dingen (zorg dat ze veilig zijn 
voor je baby) in de zakken te verstoppen. Hij zal het geweldig vinden om ze te 
zoeken en te ontdekken!

GRIJP RING
Fleur de dagen van je baby op en laat hem lachen 
met deze kleurrijke grijpring! Baby's houden van 
interactie met de buitenwereld en dit speelgoed is 
ideaal voor hen om hun fijne motoriek te 
ontwikkelen en te oefenen met het grijpen met hun 
kleine handjes.

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Laat je baby vrijuit experimenteren met de ring. De levendige kleuren en zijn 
flexibiliteit zullen de aandacht van jouw baby trekken en hij zal het voortdurend 
proberen vast te pakken en uit te rekken met zijn kleine handjes. Het is een ideale 
oefening om zijn grijpvaardigheid te oefenen, aangezien de ballen de perfecte 
maat voor zijn handen hebben. Hij zal het geweldig vinden om het vast te houden 
en uit te rekken, terwijl hij het geluid hoort dat de ballen maken wanneer ze tegen 
elkaar botsen! Je zult zien hoe verbaasd hij kijkt bij het ontdekken van zo'n 
eigenaardig geluid.

DRAAIEN & SCHUDDEN 
RAMMELAAR
Een leuke en originele rammelaar waar je kleintje 
de komende maanden mee zal spelen. Het is 
evolutionair en naarmate je baby groeit en nieuwe 
vaardigheden opdoet, zal hij nieuwe manieren 
ontdekken om ermee te spelen.

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?

In eerste instantie zal je baby het gewoon proberen te grijpen. Terwijl hij het 
vastpakt, hoort hij het geluid van de rammelaar en zal hij hem aanmoedigen om 
het nog harder te schudden. De kleine gaatjes zullen zijn aandacht trekken en hij 
zal proberen zijn vingers erin te steken. Het rode gedeelte wordt gebruikt als 
bijtring. Hij zal het heerlijk vinden om de twee verschillende texturen van de 
rammelaar met zijn mond te ontdekken. De eerste maanden zal hij de rammelaar 
niet zelf kunnen draaien, dus je kunt ervoor kiezen om hem pas een paar 
maanden later te laten zien hoe je het moet doen, zodat hij het zelf kan doen. Dit 
zal het ‘speelplezier’ van deze rammelaar verlengen.

ZWART-WITTE FLASHKAARTEN
Deze flash-kaarten voor babystimulatie helpen je 
baby te kalmeren en te ontspannen, terwijl ze 
concentratievaardigheden ontwikkelen, haar 
natuurlijke nieuwsgierigheid vergroten en de 
vorming van cellulaire verbindingen in de 
hersenen stimuleren.

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
De ontwikkeling van de ogen van een pasgeborene is niet voldoende gerijpt om 
de waarden en intensiteiten van rood, blauw, roze, geel, violet en groen waar te 
nemen. Zwart en wit zijn voor baby's het gemakkelijkst te zien en hun interesse in 
deze radicale kleurcontrasten zal de hersenen van uw baby helpen ontwikkelen. 
Leg de kaarten op een afstand van ongeveer 30 centimeter en beweeg de kaart 
langzaam van links naar rechts, van boven naar beneden en zelfs rond. Je kunt 
ze ook tegen de muur (met tape) zetten en als stimulans gebruiken terwijl je 
baby op zijn buikje ligt. Het helpt met het oefenen en versterken van de 
nekspieren terwijl de aandacht van de baby op de kaart gericht is.
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S P E E L B O E K
Hier ben ik!

BLOEMENRATEL
Je baby zal meteen verliefd worden op deze schattige rammelaar. De heerlijk zachte 
stof van deze rammelaar zal de nieuwsgierigheid van je kleintje prikkelen terwijl het 
geniet van het aangename knisperende geluid. Deze rammelaar helpt de hand-oog-
coördinatie te stimuleren en is gemakkelijk vast te pakken door de kleine handjes.

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Het is een ideaal speeltje om de grip van je baby te stimuleren. Houd het binnen handbereik als je op de grond of 
in de wieg ligt. Je kleintje zal blij zijn te ontdekken dat het een heel lief geluid maakt elke keer dat het er 
onbedoeld op tikt. Laat je baby met het mondje de verschillende zachte texturen ontdekken. Je kunt ook spelen 
door het langzaam voor de baby (op een bepaalde afstand) te bewegen, zodat de baby het met de ogen kan 
volgen. Probeer het ook van de ene naar de andere kant van het hoofd te schudden om de gehoorzintuigen te 
stimuleren. Neem het mee als je gaat wandelen. Je baby zal zich altijd vermaken!

ACTIVITEITEN KUBUS
Deze zachte en squishy kubus bevat een aantal activiteiten om de ontwikkeling van 
de zintuigen en motoriek van de baby te stimuleren: een veilige spiegel om in te 
kijken, grijp- en kauwringen en stoffen van verschillende texturen. Perfect om je baby 
bezig te houden terwijl het nieuwe sensaties ontdekt!

WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Baby's vinden het heerlijk om te experimenteren met deze leuke kubus, waar een veelvoud aan activiteiten al 
hun zintuigen zal prikkelen. Laat het binnen handbereik liggen als je baby op de grond of in de wieg ligt (onder 
toezicht). De baby kan ermee gaan spelen als het ongeveer twee maanden oud is, maar na drie maanden zal 
het er echt mee beginnen en er het meest mee omgaan. Laat het de baby zien, plaats het of houd het op een 
redelijke hoogte zodat het er met de handen naar kan reiken (of hang het aan de boog van een babygym als je 
die hebt). Het doel is om jouw baby aan te moedigen de handen en mond te gebruiken om nieuwe zintuiglijke 
ervaringen te ontdekken. Hang hem aan de kinderwagen als je gaat wandelen. Je baby zal zich altijd vermaken!

VISUOMOTORISCHE VAARDIGHEDEN
Vermogen om bewegingen van het 
lichaam of een van de delen ervan 
aan te passen als reactie op visuele 
veranderingen. 

BEWEGING 
Reflexstimulatie en coördinatie van de 
lichaamsbewegingen van de baby.

OORZAAK-GEVOLG RELATIES 
Het begrijpen dat een uitgevoerde 
actie een effect heeft. 

COÖRDINATIE 
Reactie op wat je baby wilt doen naar 
aanleiding van waar hij naar kijkt en 
deze bewegingen beheersen met 
behulp van zijn gezichtsvermogen.

Houdt er rekening mee dat...
Iedere baby ontwikkelt zich op een andere manier. De een gaat wat sneller op bijvoorbeeld cognitief gebied en de ander is 
motorisch wat sneller. Het is dan ook niet nodig om jouw baby te vergelijken met 'het gemiddelde'.
Er zitten verschillende speeltjes in de Play Box. We raden je aan om deze een-voor-een te introduceren (bijvoorbeeld iedere 
dag een nieuw speeltje). Op die manier zorg je er voor dat jouw kind zich volledig kan concentreren op dit speeltje en is het 
leerproces het best.
Het kan gebeuren dat jouw baby één van de speeltjes niet zo leuk vindt op het moment dat je deze geeft. Geen nood! 
Probeer het een aantal dagen of weken nogmaals en een grote kans dat het dan beter gaat.
 

In de volgende Play Box...

Voor jullie veiligheid ...
Al ons speelgoed wordt uitgebreid gekeurd naar de 
voorschriften van de Europese Unie met de strengste 
veiligheidsgoedkeuringen. Het is echter wel noodzakelijk 
dat jouw baby altijd onder toezicht staan van een 
volwassen als hij aan het spelen is.

Onderhoud van speelgoed ...
Houten: Maak het hout goed schoon met een vochtige 
doek en droog het vervolgens af met een andere 
schone, droge doek.
Gemaakt van stof: Kort wassen in de wasmachine met 
koud water

FIJNE MOTORIEK 
Coördinatie van spieren, botten en 
zenuwen om kleine en nauwkeurige 
bewegingen te doen.

HANDVAARDIGHEDEN 
Ontwikkel handvaardigheden, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de kleine 
handspieren. 

Wat willen we stimuleren met educatief speelgoed? 
Het is tijd om te spelen! Maar voordat we beginnen, leggen we de betekenis uit 
van de symbolen die we gebruiken, zodat je de speelgidsen gemakkelijker kunt 
begrijpen en volgen. 
. 


