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MUZIEKSET
Het ritme is de kern van alle goede muziek. Met dit muziekset 
bestaande uit een castagnet en een guiro met stokje zorgen de 
allerkleinsten voor de perfecte beat. Je kind zal het leuk vinden om de 
verschillende ritmes te ontdekken en zijn hand-oogcoördinatie 
perfect te trainen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Muziek heeft ontelbare voordelen voor baby's. Het bespelen van een instrument en het 
luisteren naar muziek bevordert de concentratie, verbetert het leervermogen, stimuleert de 
neurale verbindingen in de hersenen, ontwikkelt geheugen en concentratie en versterkt het 
zelfvertrouwen... Bovendien zijn kinderen die opgroeien in een muzikale omgeving creatiever 
en socialer! Dit muziekset is ideaal speelgoed voor je kleintjes om vrij te verkennen en te 
ontdekken. Hij kan ermee schudden en met een stok op de guiro slaan, waardoor hij mooie 
geluiden maakt waar hij erg trots op zal zijn. Het bespelen van percussie-instrumenten zorgt 
voor een constante oefening van psychomotorische vaardigheden en helpt je baby om zich 
te uiten en agressieve impulsen te reguleren.

REGENBOOG VORM TWISTER
Mooie massief beukenhouten reuzenbout met zeven moeren in 
verschillende vormen en in de zeven kleuren van de regenboog. 
Perfect om te leren over kleur en vorm en om de behendigheid en 
fijne motoriek te verbeteren.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Elke boutvorm heeft een ander aantal randen, oplopend van 1 (cirkel) tot 8 (achthoek). Ze op 
orde krijgen is het uiteindelijke doel, maar je kunt beginnen door jouw baby het mechanisme 
van het spel zelf te laten ontdekken. Als hij eenmaal begrijpt dat hij alle stukjes moet 
vastschroeven, laat hem dan de bouten vastschroeven en sorteer ze op kleur (je kunt ze een 
naam geven of ze in de gewenste volgorde op papier schilderen). Laat hem ten slotte op het 
aantal randen sorteren. Dus beetje bij beetje verhoogt het de moeilijkheidsgraad van het 
spel en neemt het de concepten op en assimileert het.

TREK OLIFANT
Een klassiek speeltje: het trekdier. Overal waar je kleintje gaat, volgt 
deze dierenvriend. Trek aan het touw om het dier vooruit te bewegen 
of geef het een duwtje voor extra snelheid. Perfect voor het ontwi-
kkelen van grove motoriek en denkbeeldig spel.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Jouw kleintje heeft de afgelopen maanden al zijn eerste stapjes gezet of doet dat nu. In ieder 
geval zal dit vriendelijke dier zijn trouwste metgezel in huis zijn. Het is een extra motivatie 
voor jouw kleintje om zijn stappen aan te moedigen en te stabiliseren. Door het touw vast te 
houden en ervoor te zorgen dat het dier hem volgt, zal hij zijn evenwicht en zelfvertrouwen 
versterken. Kan jouw baby al perfect lopen? Zet dan een circuit op met kussens, papier of 
houten blokken zodat je baby door bochten en obstakels moet lopen. Een mooie uitdaging 
voor jouw kleine nieuwe rollator!

BOERDERIJBLOKKEN PUZZEL
De puzzels zullen je kleintje jarenlang vergezellen, omdat ze een 
geweldig hulpmiddel zijn voor zijn cognitieve ontwikkeling. Dit is een 
ideale puzzel om zijn logisch vermogen te starten en te ontwikkelen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Met deze leuke blokkenpuzzel kan je kleintje 6 schattige boerderijdieren bouwen. De 4 
blokken zijn op hun 6 zijden bedrukt en jouw baby moet proberen figuren te vormen door de 
zijkanten van de blokken correct te plaatsen. Het doel is om het vermogen tot 
kleurherkenning, creativiteit en fijne motoriek te vergroten. Jongere kinderen, die nog niet 
weten hoe ze puzzels in elkaar moeten zetten, kunnen de blokken ook gebruiken om ze 
gewoon te stapelen. Gebruik dit speelgoed ook om alle woordenschat met betrekking tot 
dieren en kleuren te versterken. Een zeer compleet spel waar je baby de komende maanden 
veel plezier aan zal beleven.
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HELLING RACE BAAN
Drie, twee, één - ga! Tijd om te racen op de houten zigzag-racebaan. 
Kies de auto met je favoriete kleur en kijk hoe hij van de ene helling 
naar de andere springt en spelenderwijs zijn weg naar de finish 
baant. De zigzag-racebaan helpt de kleintjes om hun fijne motoriek, 
hand- en oogcoördinatie en kleurherkenning te trainen en stimuleert 
tegelijkertijd hun fantasie. De racebaan is gemaakt van hout en 
geverfd met onschadelijke verf op waterbasis.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Deze helling is een prachtig speelgoed om de kleine racers kennis te laten maken met de 
wereld van racen en gezonde competitie. Naast de fijne motoriek bevordert het ook het 
ruimtelijke inzicht en belangrijke sociale en emotionele vaardigheden zoals delen, spelen 
met anderen en beurtelings. Daarnaast traint je baby ook zijn cognitieve vaardigheden door 
meer te leren over het oorzaak-gevolg effect door los te laten en naar het kleine 
raceautootje te kijken op de weg naar beneden. Zo worden de eerste indrukken verkregen 
van fysieke factoren als zwaartekracht, snelheid en wrijving. Laat je kleintje gewoon een van 
de raceauto's nemen en de helling af rijden! Speel met ze zodat ze hun geduld kunnen 
oefenen terwijl ze wachten. Breid je woordenschat op een speelse manier uit met woorden 
als "eerste", "tweede", "snel", "langzaam", "drie, twee één - go!"

BEWEGING 
Reflexstimulatie en coördinatie van de 
lichaamsbewegingen van de baby.

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

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

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

GEHEUGEN 
Stimuleer het deel van de hersenen 
waar het geheugen ontwikkelt 
wordt.

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...

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


