
S P E E L B O E K
Alles aanraken

MINI AUTO
Broemm-brooeem! De kleurrijke mini-auto's rijden net zo snel als jij! 
Met deze raceauto zal je kleintje heerlijk rond kunnen rollen in huis, 
heel leuk! Hij heeft de ideale maat zodat je hem altijd dichtbij kunt 
dragen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Zowel jongens als meisjes zijn gek op auto's. Bovendien trekt alles wat wielen heeft en kan 
slepen hun aandacht. Laat hem eerst vertrouwd raken met hoe de auto werkt, zodat hij kan 
achterhalen hoe hij het gemakkelijkst vastgehouden kan worden (elk kind zal het anders 
doen!). Als hij eenmaal de auto onder de knie heeft, kan hij er circuits op de grond mee 
maken, bijvoorbeeld met een krant of potloden. Geef hem een rondleiding en leer hem het 
pad van begin tot eind te volgen. Een uitdaging! De racewagen ontwikkelt handmatige 
vaardigheden en logisch denken. Het stimuleert het zicht en het stelt hen in staat om de 
oog-handcoördinatie te oefenen.

FLEXIBELE RAMMELAAR
Deze kruissensorische rammelaar is tegelijkertijd een bijtring en een 
rammelaar. Hij is zeer licht en gemakkelijk vast te pakken voor baby's. 
De ballen die aan de stokjes zijn bevestigd, schuiven heen en weer 
wanneer ze worden geschud en maken een rustgevend geluid. Je 
baby kan heerlijk in de rammelaar knijpen - als je hem weer los laat 
keert hij terug naar zijn oorspronkelijke vorm. De rammelaar is 
zorgvuldig gemaakt van hout en geverfd met een niet-giftige verf op 
waterbasis.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
De flexibele rammelaar laat jouw baby spelenderwijs kennismaken met het begrip oorzaak 
en gevolg en bevordert tegelijkertijd de ontwikkeling van belangrijke motorische 
vaardigheden zoals grijpen en knijpen. De rammelaar zorgt voor een multi-zintuiglijke 
ervaring: visueel dankzij de gekleurde houten kralen, akoestisch dankzij de beweegbare 
"rammelende" kralen en haptisch dankzij de combinatie van massief houten kralen en de 
elastische banden waarop ze zijn bevestigd. Aangezien je baby de rammelaar zeker ook in 
zijn mondje zal stoppen, zal zijn smaakzintuig in een mum van tijd doorhebben hoe deze 
veilige en absoluut ongevaarlijke rammelaar "smaakt"! Door aan de rammelaar te draaien, 
bewegen de kleine parels van boven naar beneden - een perfecte oefening in het 
oorzaak-gevolg effect.

HET DOOLHOF
 Zig, zag, zoom! Dit doolhof nodigt baby's uit om op volle snelheid door 
hun rondingen te gaan! Ze kunnen alle ballen groeperen om de reis 
samen te maken of ze te scheiden.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Een ideaal speeltje dat de coördinatie verbetert, aanhoudende aandacht mogelijk maakt 
en visuele tracking traint.

MIJN EERSTE BLOKKEN VAN HOUT
Deze vier eenvoudige houten blokken zijn het perfecte speelgoed om 
de fijne motoriek van je baby te ontwikkelen en te trainen, evenals zijn 
coördinatie- en concentratievaardigheden. Dankzij hun ideale 
formaat kan je baby ze gemakkelijk in hun kleine handjes vasthouden 
en ermee spelen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Op deze leeftijd vinden baby's het nog steeds moeilijk om speelgoed uit meerdere delen 
veilig vast te houden. Daarom zijn deze vier houten blokken ideaal om ze op een speelse 
manier kennis te laten maken met het stapelen van voorwerpen. Allereerst zul je 
waarschijnlijk slechts twee van de blokken nemen, één in elke hand, en ze tegen elkaar 
slaan. Het resulterende geluid is perfect voor het trainen van het oorzaak-en-gevolg effect. 
Tegen ongeveer tien of elf maanden kan je baby de blokken op elkaar stapelen 
(aanvankelijk slechts twee). Als hij hier niet helemaal de juiste balans voor kan vinden, moet 
je hem niet helpen. Door vallen en opstaan en het oorzaak-en-gevolg-effect, zal je baby het 
na verloop van tijd helemaal zelf kunnen doen.
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EI EN BEKER
Dit op Montessori geïnspireerde speelgoed wordt de eerste puzzel van 
je kleintje. Gemaakt van hout, het is zeer resistent en aangenaam om 
aan te raken. Het zal zijn hand-oogcoördinatie, polsbeweging, tactiele 
druk en ruimtelijk denken helpen verbeteren.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Het lijkt misschien een heel eenvoudig spel, maar de waarheid is dat het Montessori-type ei 
en beker een zeer compleet educatief materiaal is. Aan de ene kant rolt het ei erg gek en 
aan de andere kan blijft de beker stevig staan, dus je baby zal de twee verschillende kanten 
leuk vinden. Geef het aan jouw baby en laat hem experimenteren met beide stukken. De 
eerste uitdaging is om het ei te vangen en te voorkomen dat het wegrolt. De volgende 
uitdaging zal zijn om het in de beker te zetten. Hoewel het een gemakkelijke uitdaging lijkt, is 
het dat niet en door te oefenen zal het steeds beter gaan. Jouw baby leert zelfstandig de 
stukjes te passen en werkt aan handvaardigheid, coördinatie, aandacht, concentratie, fijne 
motoriek, hand-oogcoördinatie en ruimtelijk zicht.

REGENBOOGBLOKKEN
Deze kleurrijke houten bouwblokken zijn geweldig educatief en leuk 
materiaal! Een stuk speelgoed dat is ontworpen en gemaakt om 
eenvoudige vormherkenning, vroege tactiele constructie en nieuws-
gierigheid bij kinderen te bevorderen.
WELKE VAARDIGHEDEN STIMULEER JE?

HOE KUN JE HET BESTE HIER MEE SPELEN?
Blokspellen zijn geweldig voor het ontwikkelen van fijne motoriek, coördinatie en
verbeeldingskracht. Het stelt hen in staat om zichzelf uit te drukken door het creëren van
vormen. Ze zullen het heerlijk vinden om door de kleuren te kijken terwijl ze de blokken
opstapelen. Laat je kleintje gewoon zitten, pak een stukje en kijk door de kleuren. Op deze
leeftijd zien ze de wereld graag vanuit een ander perspectief. Je kunt ook speeltijd
gebruiken om woordenschat met betrekking tot geometrische vormen en kleuren te
ontwikkelen. Een goede combinatie van plezier en leren!

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.

In de volgende Play Box...

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.

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

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 vervolgens af met een andere 
schone, droge doek.
Gemaakt van stof: Kort wassen in de wasmachine met 
koud water


