
S P E E L B O E K
Mozart ... een kleine leraar!

STAPEL EN SCHROEF SPEL
Met deze opschroefbare vormen zullen de stukken niet instorten! Dit 
maakt het voor jouw kind gemakkelijker om te bouwen wat hij wil, 
zonder dat zijn werk instort en frustratie veroorzaakt.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
In deze fase van groei en ontwikkeling zul je zien dat je kleintje al op een veel autonomere en 
onafhankelijkere manier kan spelen. Dit is een spel van creativiteit, verbeeldingskracht en 
behendigheid, dus je peuter zal zich lang willen concentreren door allerlei soorten dieren te 
maken. Als ze je laten zien wat ze hebben gemaakt, vraag dan wat dat is of hoe het eruit ziet. 
Dit is de beste manier om ze te helpen verwoorden wat er in hun verbeelding is.

ROTERENDE PUZZEL
De dieren in de puzzel willen weer compleet zijn! De kleintjes moeten 
de lichaamsdelen van elk dier zoeken en ze in elkaar zetten in deze 
draaiende puzzel.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Dit spel is ideaal om de logica van je kleintje te testen. Laat ze de puzzel duizend keer 
draaien totdat ze alle dieren op één lijn hebben. Dit stimuleert hun fantasie en logisch 
denken.

SNIJPLANK
Je kleintje wordt bijna twee jaar en dat betekent dat het klaar is om 
symbolisch spel in het leerproces te introduceren. Symbolisch spel is 
een spel dat bestaat uit het simuleren van situaties, objecten en 
karakters die niet aanwezig zijn op het moment van het spel, maar die 
in het hoofd van je kind kunnen worden nagebootst.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Doe mee aan het bouwen van denkbeeldige verhalen met uw kind. Doe alsof je op een markt 
werkt, of dat je thuis eten maakt voor je gasten. Laat de baby ook alleen spelen, het eten 
snijden en het uitdelen aan de mensen om zich heen (of in de verbeelding). Dit speelgoed is 
ontworpen om in elk symbolisch spel te worden gebruikt. En het is ook ideaal om het leren van 
kleuren en voedingsmiddelen te blijven versterken, en om de fijne motoriek te oefenen door de 
verschillende voedingsmiddelen in tweeën te snijden.

GEOMETRISCHE PUZZEL
Probeer alle vormen op hun plaats te laten passen! Felgekleurde 
geometrische vormen moeten met grote vaardigheden en concen-
tratie in hun bijbehorende houten balken worden geplaatst. Met dit 
associatiespel werkt je baby aan de motoriek en vormherkenning. 
Langdurig, fantastisch plezier.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Geometrische vormen begeleiden je kleintje in elke fase van de 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 getallen. Laat je kleintje proberen uit te vinden waar elk 
stuk moet worden geplaatst. Maar als je ziet dat hij problemen heeft, probeer het dan te 
helpen door de baby het aantal gaten in het stuk en het bijbehorende aantal pinnen te laten 
zien. Zo leert het de associatie te maken.
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DIERENTUIN PUZZEL
Deze dierentuinkarakters wachten op je kleintje om uitgenodigd te 
worden voor een feestje! De doos bevat 6 puzzels van 6 mooie dieren, 
van 3 tot 5 stukjes, waarmee jouw baby fijne motoriek en progressief 
leren kan ontwikkelen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Je kleintje heeft de basisvaardigheden al geleerd en kan puzzels maken die meer
concentratie en precisie vereisen. Begin met de krokodil en de pinguïn, maar haal de rest
van de doos er nog niet uit. Als je deze twee eenvoudigere dieren al onder de knie hebt,
kun je de lama en de beer gebruiken die nog een extra stuk hebben. En tot slot de leeuw
en de olifant. Zodra je alle dieren afzonderlijk hebt verzameld, komt de grote uitdaging ...
leg de stukjes van alle (of in ieder geval meer dan twee) dieren voor je baby en laat hem
vrij om ze allemaal correct samen te voegen.

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.

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

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


