
S P E E L B O E K
Kleine Einstein

CILINDER PEGS
Dit materiaal van de Montessori-methodologie is perfect om met je 
handen aan de fijne motoriek en vindingrijkheid te werken. Het is een 
tactiele oefening, waardoor de kleintjes zich kunnen concentreren op 
het openen of sluiten van de verschillende compartimenten. Een 
intelligentie-uitdaging die concentratie en doorzettingsvermogen 
vereist.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Ga naast je kleintje zitten en verwijder alle cilinders, één voor één, van hun plaats. Noem elk 
van de kleuren terwijl je ze oppakt en vergelijk hun maten ertussen ("deze is dikker dan deze", 
"deze smaller", "deze groter", enz ...). Zodra je alle pinnen eruit hebt gehaald, laat je je kind het 
lege bord zien en laat je het ze terug op zijn plaats zetten. Je kunt de baby begeleiden met 
indicaties van kleuren en maten, maar laat hem of haar degene zijn die ze in de gaten 
introduceert.

KLEURRIJK TELRAAM
Tellen is een essentiële vaardigheid en veel leuker met dit kleurrijke 
telraam. De regenboog bestaat uit gekleurde metalen bogen op een 
houten basis met 10 houten kralen in elke boog. Een mooi en duur-
zaam educatief materiaal.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Het is een ideaal spel om de woordenschat van kleuren te versterken, getallen te leren en het 
vermogen om te tellen en te classificeren. Het gaat erom dat je je vinger door de regenboog 
leidt en de stukjes van verschillende kleuren ziet. Tegelijkertijd kun je de kralen toevoegen. Het is 
een manier om te spelen, te leren en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Op dit punt zal 
je peuter het leuk vinden om de kralenkant te verplaatsen naar de zijkant terwijl jij de cijfers 
uitspreekt. Corrigeer de baby als een nummer ontbreekt of verkeerd is gezegd, om de reeks 
cijfers correct te verwerven en ze te onthouden terwijl ze spelen.

VERGRENDELDOOS
Laat jouw kind ontdekken hoe het de doos moet openen, sluiten, elk 
van de mechanismen manipuleren, in de doos kijken, er voorwerpen 
uit halen en verwijderen ... Het is ongetwijfeld speelgoed vol mogeli-
jkheden. Door ermee te spelen werken kinderen aan hand oogcoördi-
natie, het vermogen om problemen op te lossen en zelfs een begin te 
maken met symbolisch spel. Geef de doos aan je kleintje met alle 
deuren dicht en laat het zelf ontdekken hoe elk slot werkt. Om de baby 
te stimuleren, plaats je een voorwerp dat het echt leuk vindt in de 
doos als een schat of prijs, zodat zodra de baby erin slaagt een van 
de deuren te openen, de beloning kan bereiken.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Laat jouw kind ontdekken hoe het de doos moet openen, sluiten, elk van de mechanismen 
manipuleren, in de doos kijken, er voorwerpen uit halen en verwijderen ... Het is ongetwijfeld 
speelgoed vol mogelijkheden. Door ermee te spelen werken kinderen aan hand 
oogcoördinatie, het vermogen om problemen op te lossen en zelfs een begin te maken met 
symbolisch spel. Geef de doos aan je kleintje met alle deuren dicht en laat het zelf 
ontdekken hoe elk slot werkt. Om de baby te stimuleren, plaats je een voorwerp dat het echt 
leuk vindt in de doos als een schat of prijs, zodat zodra de baby erin slaagt een van de 
deuren te openen, de beloning kan bereiken.

SLAKLABYRINT
Het magnetische potlood sleept de balletjes door dit draagbare 
labyrint. Dit fantastische spel stimuleert het concentratievermogen 
van jouw kind tijdens het oefenen van de potloodgreep.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
De eerste keer dat jouw kind dit spel speelt, laat het proberen uit te vinden hoe het werkt. 
Soms is het niet zo eenvoudig om het doel van het spel te begrijpen, dus als je ziet dat het 
niet lukt, laat de baby dan zien hoe het werkt om frustratie te voorkomen. Van daaruit zal 
jouw kind de oorzaak-gevolgrelatie beginnen te begrijpen wanneer het zich realiseert dat de 
ballen bewegen wanneer de baby het potlood eroverheen sleept. Het is een geweldige 
oefening die de concentratie en fijne motoriek zal stimuleren, terwijl je kleintje beslissingen 
kan nemen over het juiste pad om alle ballen naar de finish te slepen.
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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.

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

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


