
S P E E L B O E K
Ik ben een genie!

HORIZONTALE DEUVEL
De ontwikkeling van gecoördineerde beweging is iets dat we kunnen 
stimuleren in een voorbereide omgeving die we onze kinderen bieden. 
Het stapelen van materialen zal je kind helpen om handbewegingen 
te oefenen, iets dat van groot belang is in de Montessori-methode.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Leren stapelen is van groot belang bij de ontwikkeling van baby's. Maar ze zijn meer gewend 
om dit verticaal te doen. Wat als we hun schema's veranderen en hen uitdagen om het 
horizontaal te doen? Dit educatieve materiaal helpt jouw kleintje logisch denken te 
ontwikkelen, de concentratie te bevorderen en zijn handmatige vaardigheden te oefenen. Hij 
zal ook de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht en psychomotorische 
vaardigheden oefenen. Zittend op de grond of in de kinderstoel, presenteer je het materiaal 
met de schijven apart aan je kleintje. Kijk hoe hij ermee omgaat en laat hem zelf uitzoeken 
hoe hij ze op de horizontale deuvel moet passen.

STAPELBARE TELREK
De kleintjes kunnen kleurrijke torens maken met de onderdelen van dit 
stapelbare telrek! Het is perfect om kinderen vertrouwd te maken met 
de kleuren en de vormen en stimuleert ook de ontwikkeling van 
logisch denken.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Je kleintje verdedigt zich al goed door voorwerpen te stapelen. Met dit spel ga je een stapje 
verder, omdat ze moeten begrijpen welk stuk bij welke staaf hoort. Beetje bij beetje leren ze 
de blokjes op kleur te classificeren. Laat ze in hun eigen tempo gaan. Het is zeer 
waarschijnlijk dat ze in het begin kleuren zullen mengen, maar ze zullen beseffen dat er iets 
niet klopt als ze zien dat er in een bepaalde rij ontbrekende of overtollige kleuren zijn. Ga bij 
jouw kind zitten om te observeren hoe ze het doen en vermeld de kleuren wanneer ze elk 
stuk pakken. Dit zal hen vergemakkelijken en helpen om de namen van de kleuren te 
initialiseren. Als dit geleerd is, doe dan hetzelfde met de cijfers - blijf tellen, elke keer dat ze 
een nummer toevoegen.

HOUTEN BLOKKEN
Met deze kleurrijke houten bouwblokken kan je baby urenlang spelen! 
Het zal ontdekken hoe het de hoogste en breedste torens kan 
bouwen... Zal de baby dit kunnen doen zonder in te storten?
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Bouwspelen zijn ideaal voor het ontwikkelen van fijne motoriek, coördinatie en 
verbeeldingskracht. Het stelt hen in staat om zich uit te drukken door het creëren van vormen 
en ook om stoom af te blazen bij het demonteren en neergooien van de hele structuur. Het is 
dus een spel dat hen ook emotioneel helpt. Laat je daarom door hen verrassen met de 
creaties. Je kunt de speeltijd ook delen door verhalen te maken door objecten te bouwen die je 
kleintje kan herkennen, zoals het bouwen van een huis, een persoon, een auto of een dier. Het 
stimuleert ook de fantasie van de ouders!

GEKLEURDE MUNTEN SORTEERSPEL
Sorteren op kleur is handig bij het ontwikkelen van logica. Als kinderen 
activiteiten uitvoeren zoals classificeren, ordenen of series maken, 
breiden ze hun logisch redeneren uit, wat niet alleen de basis is voor 
wiskunde in de toekomst, maar voor alle kennisgebieden.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Begin door jouw kleintje slechts één doos met de bijbehorende munten te geven, zodat hij 
op deze manier vertrouwd raakt met de elementen die bij het spel betrokken zijn en al zijn 
aandacht kan richten op het plaatsen van de munten in een enkele doos. Vertel hem niet 
eerst hoe hij het moet doen. Laat jouw baby het zelf doen. Als je ziet dat hij geen munt in de 
doos doet, begeleid hem dan om dat te doen. Op dit punt zal hij een deel van het spel 
begrijpen en vanaf hier kun je nieuwe dozen en munten van verschillende kleuren aan het 
spel toevoegen. De snelheid van het inbrengen van nieuwe kleuren hangt af van het ritme 
van elke baby. Dit spel zal je later ook helpen om hem te leren tellen en series maken.
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VORM SORTEERDER
Puzzels zijn een essentieel spel in de cognitieve ontwikkeling van 
baby's. Deze puzzel is ideaal voor deze fase, omdat je kleintje werkt 
aan fijne motoriek, concentratie, logica, geometrie en kleuren.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Met deze puzzel werkt jouw kind tegelijkertijd aan vormen, maten en kleuren, terwijl hij zijn 
motoriek ontwikkelt. Laat hem proberen de stukken zelf te passen. Om taal en geheugen te 
stimuleren, kun je de kleur en geometrische vorm aangeven van elk van de stukjes die je 
baby neemt. Het is een supercompleet spel met twee verschillende niveaus (er zijn twee 
onafhankelijke borden) waarmee je, van 9 maanden tot 3 jaar, een veelvoud aan 
vaardigheden voor zijn cognitieve ontwikkeling zal oefenen.

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

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

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. 

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

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

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

In de volgende Play Box...

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


