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PUZZEL LENZEN
Deze kleurrijke magische vergrootglazen verbergen nieuwsgierige en 
grappige geheimen. Kleintjes kunnen de geheimen ontdekken door 
de magische bril op te zetten. Wat voor geheimen verbergen ze?
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Dit is een heel speciale puzzel omdat het een extra zintuiglijk deel biedt. Dit is geweldig voor 
je kleintje omdat het helpt bij het ontwikkelen van handmatige vaardigheden en hun 
vermogen om verschillende vormen te identificeren. Ze zullen het leuk vinden om overal 
door de magische bril te kijken, niet alleen in de puzzel, om te zien hoe de wereld er door hen 
anders uitziet! Elk stuk verbergt een ander geheim, dus laat je baby ze zelf ontdekken. 
Moedig je kleintje aan om ook andere dingen in huis te ontdekken door hem tegen andere 
voorwerpen te laten kijken, zoals tapijten of gekleurd papier.

DUBBELE STAPELAAR
Zo kleurrijk als de regenboog! Bij dit vorm- en stapelspel is het de 
bedoeling om identieke vormen op maat op elkaar te stapelen, zodat 
de kleuren van de regenboog in de juiste volgorde worden gevormd.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Stapelen, invoegen en sorteren leren kinderen spelenderwijs over vormen, kleuren en maten 
terwijl ze de fijne motoriek en hand-oogcoördinatie trainen. Absoluut eindeloze stapel- en 
sorteermogelijkheden. Laat jouw baby zelf proberen uit te vinden hoe hij de vormen moet 
invoegen. In het begin zullen ze het zeker niet in de juiste volgorde kunnen plaatsen, maar 
dat is waar jullie ouders moeten helpen. Noem de kleuren die jouw baby in de juiste volgorde 
zou moeten zetten, zodat je zowel communicatie als het leren van woordenschat met 
betrekking tot kleuren en vormen stimuleert.

XYLOFOON
Deze xylofoon heeft verschillende klanken en is perfect om kinderen 
kennis te laten maken met nieuwe klanken en kleuren. Elke knop geeft 
een ander geluid wanneer hij wordt geraakt, en hij zal zijn motoriek 
trainen dankzij de tok.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
In dit groeistadium vinden kinderen het heel leuk om lawaai te maken! Je kunt ze begeleiden 
om een melodie te vormen, door eerst te experimenteren met de klanken van elke kleur en 
vervolgens door te zeggen welke kleur ze raken. Ze zullen ook de oorzaak-gevolg relatie leren 
begrijpen, aangezien ze zullen merken dat wanneer ze op elk van de kleuren slaan, ze elke 
keer een ander geluid zullen horen. Coördinatie zal ook een belangrijke rol spelen in dit spel, 
omdat je baby precies moet zijn om elk van de gekleurde toetsen goed te raken.

KLEUREN EN VORMEN SORTEERSPEL
Prachtige houten puzzel, geïnspireerd op de Montessori methodiek, 
waarmee de kleintjes zich prima zullen vermaken door de figuren te 
classificeren op basis van hun vormen, kleuren en maten.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Laat je kleintje vrij spelen met deze puzzel door de vormen in de bijbehorende gaatjes te 
plaatsen; van hoog naar laag, van licht naar donker, van breed naar smal ... Zij beslissen! Het 
is ideaal voor de ontwikkeling van de verbeeldingskracht en het logisch denken van de 
kleintjes. Maak je geen zorgen als hij het niet goed doet, laat hem het proberen. Je kunt hem 
helpen door de kleuren en vormen aan te duiden, zodat hij vertrouwd raakt met de termen. 
Dit multitasking-speelgoed stimuleert het tellen, kiezen en differentiëren van kleuren en 
vormen. Geïnspireerd door de Montessori-pedagogie, laat het toe om op een manipulatieve 
manier vormen, volumes en hoogtes te leren.

17-18 MAANDEN



S P E E L B O E K
De Sloper

In de volgende Play Box...

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.

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. 

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.

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


