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SORTEER DOOS
Deze kleurrijke sorteerbox leert kinderen alles over vormen en kleuren. 
Plaats de blokken in de gaten van de rechtvormige doos en kijk hoe 
jouw baby leert terwijl hij plezier heeft!
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Deze vormsorteerder stimuleert hand-oogcoördinatie en moedigt je kind aan vormen te 
herkennen. Begin door hem het spel te geven met alle stukjes in de doos. Kijk hoe hij erin 
slaagt om de stukjes erin te doen en eruit te halen. Help hem dan de geometrische vormen 
te identificeren en plaats ze in het gat met het bijbehorende doosvormige silhouet. Het is 
voor hen ideaal om vertrouwd te raken met vormen en hun ruimtelijke intelligentie te 
ontwikkelen. Hij zal het geweldig vinden om te zien hoe ze in het juiste gat passen en in de 
doos terechtkomen. Je kunt ze er weer uithalen en weer terugplaatsen.

STAPEL RINGEN
Stapelbare ringen zijn een klassieker voor babyspeeltjes. Je kleintje zal 
urenlang spelen met de houten ringen, terwijl hij lacht en geniet.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
In dit stadium is je baby al goed met de oog-handcoördinatie bezig, zodat hij de ringen op 
elkaar kan stapelen. Geef hem, de eerste keer dat je gaat spelen, de volledige toren aan, 
zodat hij weet wat het uiteindelijke resultaat van het spel is. Laat je baby hem dan uit elkaar 
halen en laat hem proberen hem weer opnieuw te maken. Hoogstwaarschijnlijk zal hij het de 
eerste paar keer in een willekeurige volgorde plaatsen, maar dat is prima ... je hoeft hem niet 
te corrigeren. Als je dit spel een paar keer gedaan hebt (verspreid over verschillende dagen) 
,dan kun je proberen om de toren correct te stapelen, om je kleine visueel te herinneren wat 
de volgorde zou moeten zijn. Je kunt met je kind spelen en hem aanmoedigen om de ringen 
van groot naar klein te ordenen of spelen om de kleuren te zeggen en te herkennen.

DE EERSTE WERKBANK
Hoe leuk is het om op de stukken van dit klassieke meesterwerk te 
meppen! Terwijl de kinderen slaan, vallen de stukjes door het gat, 
totdat ze allemaal eruit zijn en opnieuw moeten beginnen. Garan-
deert oneindig veel spleeplezier.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

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 totdat de stukjes door het gat vallen. Tellen maar ... 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 je moet slaan.

KLEURENPALETTEN
Fantastische doorschijnende plastic kleurenpaletten in primaire en 
secundaire kleuren, ideaal voor het mengen van kleuren. Door hun 
grote formaat zijn ze ideaal voor zowel groepswerk (met papa en 
mama / broers en zussen) of voor individuele verkenning.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Dankzij hun doorschijnende materiaal laten ze licht door en overlappen ze kleuren. Jullie 
kleintjes zullen gefascineerd zijn door alles om hen heen in kleur te zien! Ze zijn ideaal om het 
dicht bij een lichttafel te houden, maar zelfs als je er geen hebt, is natuurlijk licht voldoende 
om te experimenteren. Laat je kleintje er doorheen kijken, laat ze overlappen om nieuwe 
kleuren te ontdekken en gebruik ze zelfs om geluid te maken. Een ander interessant spel is 
om ze als sorteerspel te gebruiken: leg papieren of voorwerpen van dezelfde kleur als de 
lolly's en moedig ze aan om ze bij elkaar te passen. Gebruik dit moment om vertrouwd te 
raken met de namen van de kleuren. Herhaal de kleuren wanneer je deze in de hand houdt.
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PINCER PUZZEL
In dit stadium leert jouw baby kleine voorwerpen vast te pakken met 
zijn duim en wijsvinger - dit wordt de tanggreep genoemd. Zodra je 
merkt dat jouw baby kleine voorwerpen met twee vingers probeert op 
te pakken, bied je hem deze ‘tangpuzzel’ aan.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Het lijkt misschien een heel eenvoudig spel, maar deze tangpuzzel is een mooie uitdaging 
om aan hand-oogcoördinatie en fijne motoriek te werken. Het stimuleert ook de 
concentratie. Met dit op Montessori gebaseerde speelgoed heeft jouw baby een zeer 
duidelijk doel, de pasvorm van de stukken is exact, zodat jouw kleintje kan beseffen of hij de 
activiteit correct heeft uitgevoerd zonder dat iemand hem hoeft te corrigeren of te 
onderbreken. Jouw baby leert zelfstandig de stukjes te passen en werkt aan 
handvaardigheid, coördinatie, aandacht, concentratie, fijne motoriek, hand-oogcoördinatie 
en ruimtelijk zicht. Dus biedt hem gewoon het speeltje aan en laat hem ontdekken hoe het 
voor zichzelf werkt. Zodra je baby vol vertrouwen met de puzzel speelt, zet je het blok verder 
van de cilinder af als een nieuwe uitdaging - hij zal dan tegelijkertijd de grove en fijne 
motoriek oefenen.

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

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

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

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

VERBEELDING 
Train het vermogen om een mentaal 
beeld te vormen van iets dat niet 
door de zintuigen wordt 
waargenomen. 

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

TAAL 
Stimulatie van de taal, communicatie 
en uitdrukkingsvaardigheden van de 
baby.

In de volgende Play Box...

COGNITIEVE ONTWIKKELING
Verwerf kennis over wat er om hem 
heen gebeurt en intelligentie.

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. 
. 

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.
 

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 vervol-
gens af met een andere schone, droge 
doek.
Gemaakt van stof: Kort wassen in de 
wasmachine met koud water


