
S P E E L B O E K
Samen lachen :)

OBJECT PERMANENCE BOX
Objectduurzaamheid wordt gebruikt om het vermogen van een kind 
te beschrijven om te weten dat objecten blijven bestaan ondanks het 
feit dat ze niet langer kunnen worden gezien, gehoord of aangeraakt 
worden. Het speelt een belangrijke rol in de theorie van cognitieve 
ontwikkeling.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Het gevoel van duurzaamheid van een object is een van de belangrijkste, zichtbare en 
opvallende mijlpalen in de psychomotorische ontwikkeling van de baby. Dit feit betekent dat 
de baby zich ervan bewust wordt dat er objecten bestaan, ook al bevinden ze zich niet in zijn 
gezichtsveld en kan hij ze niet zien. Deze mentale capaciteit ontwikkelt zich geleidelijk en 
bereikt het punt van de grootste complexiteit wanneer de baby ongeveer 1,5-2 jaar oud is, 
maar begint op de leeftijd van 6 maanden. Ga naast jouw baby zitten en laat hem zien hoe 
de bal in het gat gestoken moet worden. Laat jouw baby het zelf proberen - als de bal het 
gat mist, kijk dan of jouw baby er bij kan om het nogmaals te proberen. Pak de bal NIET 
onmiddellijk voor hem af- hij zal grove motorische kracht ontwikkelen door te proberen de 
bal zelf te bereiken.

SENSORISCHE BALLEN
Vanaf deze leeftijd gaan ze bewuster met ballen spelen en zo ontwi-
kkelen ze een tijdsbewustzijn, wat kinderen helpt bij het timen en 
coördineren van bewegingen. Dankzij de verschillende texturen, 
vormen en kleuren kunnen baby's al hun zintuigen prikkelen. Ze 
kunnen ermee gooien, rollen, drukken of schudden, wat tactiele 
verkenning stimuleert.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Elk van deze ballen heeft een uniek, betoverend en fascinerend ontwerp om de fantasie van 
je baby te stimuleren. Terwijl je baby op de grond zit of ligt, presenteer je de drie ballen aan 
hem zodat hij ze zowel met zijn handen (hij zal zijn grijpvermogen ontwikkelen) als met zijn 
mond kan verkennen. Rol ze om te zien hoe elk van hen zich op een andere manier 
gedraagt. Dit zal ook zijn kruipen stimuleren, omdat hij ze zal willen bereiken en zal hem 
motiveren om naar hen toe te gaan. Over een paar maanden, rond de leeftijd van 10 
maanden, kun je ze ook in de badkuip gebruiken om te zien hoe ze zich daar ook anders 
gedragen.

HOUTEN DIERENBOEK
Dit leuke babyboek is ideaal om hem vanaf zeer jonge leeftijd kennis 
te laten maken met lezen en curiosa van de dierenwereld. De heldere 
en vrolijke illustraties zullen zijn visuele ontwikkeling bevorderen. 
Bovendien is het gemaakt van duurzaam hout, zodat ze erop kunnen 
bijten, zonder risico’s.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
De gewoonte van lezen moet vanaf zeer jonge leeftijd worden aangemoedigd. De beste 
manier om van dit boek te genieten, is door je kleintje op schoot te laten zitten en hem er 
eerst mee te laten experimenteren. Laat je baby het boek aanraken, hem slaan en zelf de 
bladzijden omslaan. Beetje bij beetje wijs je naar de dieren en zeg je de naam van het dier 
en vervolgens het geluid dat het dier maakt. En zo, beetje bij beetje, zal je kleine de namen 
van alle dieren leren. De eerste keer dat je het boek leest, kunt je bijvoorbeeld "eend", de 
tweede "kwak kwak", de derde "eend kwak", de vierde "eend kwaak geel" zeggen, en zo 
doorgaan met het verwoorden van nieuwe woorden voor elk dier. Dit zal je baby helpen 
vertrouwd te raken met de nieuwe woordenschat.

CIRKEL PUZZEL
Jouw baby bevindt zich in een fase waarin hij graag alles aanraakt 
wat hij ziet. Hij ontdekt de wereld door zijn handen. En deze eenvoudi-
ge puzzel, uit één stuk, zal hem in staat stellen nieuwe gevoelens te 
ervaren terwijl hij stukjes begint te passen en ruimtelijk gevoel en fijne 
motoriek ontwikkelt.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Jouw kleintje zit al lang en speelt graag op de grond. Dit speelgoed is ideaal om mee te 
beginnen en vertrouwd te raken met puzzels. Het heeft een eenvoudige basis en herkenbare 
vorm en een houten knop zodat de grip van het stuk geschikt is voor zijn leeftijd. Laat hem het 
zo vaak als hij wil in- en uit elkaar halen om de knijpbeweging met zijn vingers constant te 
oefenen. Een zeer belangrijk spel om zowel de fijne motoriek als de concentratie en hand 
oogcoördinatie te oefenen. Het is ook erg goed voor het verwerven van probleemoplossende 
vaardigheden. Het komt ten goede aan de praktijk van de eigen correctie van het kind, 
belangrijk voor hem om zelf te leren, omdat hij geen hulp nodig heeft om te weten of hij een 
fout heeft gemaakt. De cirkel past alleen als deze op de juiste manier wordt geplaatst.
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VISUOMOTORISCHE VAARDIGHEDEN
Vermogen om bewegingen van het 
lichaam of een van de delen ervan 
aan te passen als reactie op visuele 
veranderingen.

BEWEGING 
Reflexstimulatie en coördinatie van de 
lichaamsbewegingen van de baby.

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.

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...

KLEUREN BAL
Je kleintje begint te willen bewegen om de dingen te bereiken die 
hem interesseren. Deze schattige en kleurrijke zachte bal met een 
fluweelzachte touch is ideaal om je baby te laten kruipen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Laat je baby vrij experimenteren met de bal. Probeer hem eerst met zijn kleine handjes vast 
te pakken zodat hij ermee vertrouwd raakt. Het geluid van de binnenste jingle bell zal je baby 
motiveren om hem te schudden en te laten vallen om het geluid te horen. Dit zal er voor 
zorgen dat hij er achteraan gaat wanneer de bal ontsnapt. Het is ideaal om kruipen en 
bewegen te bevorderen. Bovendien zal het speelgoed zijn dat in de volgende groeifasen kan 
worden gebruikt, waardoor het andere toepassingen krijgt, zoals oefenen in lichaamscoördi-
natie.

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


