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AVONTUURLIJKE TREIN
Tuuuut Tuuuut, iedereen in de trein! Je kleintje zal veel plezier beleven 
aan het bouwen van verhalen met deze leuke nieuwe vrienden; de 
olifant, de vos, het varken en de egel. Klaar voor het avontuur!
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Een olifant, een vos, een varken en een vriendelijke egel, oh wat een sensatie! Reis door de 
jungle op een treinavontuur met deze vier geweldige wilde vrienden! Bouw circuits in de 
slaapkamer van je kleintje of in de gang en laat ze door het hele huis dwalen met deze 
prachtige trein en zijn grappige passagiers. Stel onderweg verschillende stations in, waar de 
dieren uit kunnen stappen om iets te eten of iemand te bezoeken. Moedig ze aan om de 
dieren van de ene wagon naar de andere te wisselen. En laat vooral je kleintje de echte 
hoofdrolspeler zijn. Laat de fantasie de vrije loop!

RIJGPARELS
Rijgen is een geweldige activiteit om kinderen te helpen de fijne 
motoriek te ontwikkelen die essentieel is om te kunnen tekenen, 
schrijven, knopen dichtdoen, schoenveters strikken, lunchtrommels 
openen en meer. Threading helpt ook om oog-handcoördinatie en 
concentratievaardigheden te ontwikkelen. Kinderen leren taalvaardi-
gheden terwijl ze kleuren en vormen benoemen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Door de veelzijdigheid van dit spel kan jouw baby verschillende facetten ontdekken. Enerzijds 
stimuleert het de creativiteit door met de verschillende stukken te spelen. Je kunt ook het 
leren van kleuren bevorderen door de blokken te ordenen. En tot slot kun je hun 
vaardigheden en fijne motoriek testen door naald en draad door de verschillende getallen 
te laten gaan. Stimuleer het leerproces door hen te vragen een ketting op volgorde van 
getallen te maken. Het spel zal ze altijd uitdagen en in de loop van de maanden zullen ze 
beetje bij beetje verbeteren.

MANDEN EN STERREN SET
Sorteer, orden en oefen fijne motoriek ... alles in één spel! Stimuleer de 
aandacht en precisie van je kleintje om elke ster in de bijbehorende 
mand te krijgen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Werken aan de tanggreep is essentieel voor de ontwikkeling van jouw baby in de latere stadia, 
omdat het hierdoor een potlood goed kan vasthouden en goed kan schrijven. Bovendien helpt 
classificatie onze kinderen te begrijpen dat wat ons omringt verschillend of hetzelfde kan zijn. 
Dat is de reden waarom elk spel, waarmee ze overeenkomsten en verschillen tussen 
vergelijkbare dingen kunnen herkennen, belangrijk voor hen is. Op deze manier leg je de 
fundamentele fundamenten van taal en wiskunde. Laat je kleintje, om te beginnen, vrij spelen 
met wat het het liefste heeft - het pincet, de sterren of de kleine mandjes. Het is zeer 
waarschijnlijk dat het de kleuren zelf zal classificeren, maar als je ziet dat de baby het pincet en 
de manden er niet voor gebruikt, leg de baby dan uit hoe het moet. Noem de kleuren elke keer 
dat het er een oppakt. En tel bij elkaar het aantal sterren dat

LEEUWEN PUZZEL
5-delige puzzel in de vorm van een mooie leeuw. Je kleintje leert de 
kleuren te herkennen en de figuren te onderscheiden. Gemaakt van 
gemakkelijk vast te pakken hout voor de kleine handjes van je baby.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Deze in elkaar vallende puzzel is ideaal voor ruimtelijk leren en logische ontwikkeling. Dit 
wordt een nieuwe uitdaging voor je kleintje. Kijk of ze kunnen achterhalen waar elk stuk heen 
gaat. Als ze dat niet kunnen, begeleid ze dan. Wanneer ze het meerdere keren hebben 
gedaan, zal hun geheugen beginnen te helpen en hen eraan herinneren waar elke vorm 
moet. Het is een leuk spel dat de concentratie stimuleert terwijl het de woordenschat met 
betrekking tot kleuren leert en versterkt.
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BEWEGING 
Reflexstimulatie en coördinatie van de 
lichaamsbewegingen van de baby. 

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

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

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

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

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

PIN PUZZEL
Stapel de gekleurde vormen op de pin! Dit vormenspel bestaat uit 
verschillende onderdelen en is daardoor zeer uitdagend. Kinderen 
worden gestimuleerd om na te denken over hoe de blokjes eruit te 
halen en ze weer terug te plaatsen. Bevordert het logisch denken en 
de motorieke vaardigheden. Kan jij de juiste vormpjes op de stokjes 
steken?
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Geometrische vormen begeleiden jouw kleintje in elke fase van zijn ontwikkeling, omdat het 
de basis vormt voor toekomstig wiskundig leren. In dit spel wordt precisie geoefend in 
combinatie met handmatige vaardigheden en versterking van alle woordenschat met 
betrekking tot vormen, kleuren en cijfers. Laat je kleintje zelf proberen uit te vinden waar elk 
stuk moet worden geplaatst. Zodra je ziet dat hij vastloopt, probeer hem dan te helpen door 
hem een voor een de muntjes en doosjes te laten zien. Zo leert hij de associatie te maken 
tussen de muntjes en de doosjes. Maak van de gelegenheid gebruik om de taal te 
versterken door de kleuren van elk stuk te noemen terwijl hij ze vasthoudt..

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


