
Hoe kunt u aansluiten bi i  het thema?

Eten
. Wanneer uw baby oud genoeg is, zal hij fruit eten. ln een van de activiteiten van dit

thema proeven de kinderen verschil lende soorten fruit. Wat vindt uw baby lekker? Wist

u dat uw baby eerst aan elke nieuwe smaak moet wennen? Pas na tien tot vijft ien keer

proeven wordt de smaak vertrouwd.

Samen p ra ten
. Baby's vinden het vaak heel gezell ig om 'gesprekjes'te voeren.Zorgdat uw baby uw

gezicht goed ziet en praat rustig. U zult merken dat uw baby probeert antwoord te

geven. Geef uw baby wel even de ti jd om te reageren. Hoe jonger uw baby is, hoe meer

ti jd hij nodig heeft om te reageren.
. Trek ook eens gekke gezichten of maak geluidjes. Zorg ervoor dat uw baby uw gezicht

goed kan zien. Probeert hij u na te doen? Doe ook het geluid na dat uw baby maakt.

Hoe reageert hij hierop? Maak er een vraag-en-antwoordspelletje van met geluiden in

plaats van met woorden.

Z ingen
. Zing regelmatig met uw baby. Uw baby zal genieten van het vertrouwde geluid en het

ritme van uw stem. Maak, wanneer uw baby wat ouder is, gebaren bij het l iedje. Uw

baby zal deze gebaren al snel herkennen en proberen na te doen.

Bewege n
. Wanneer uw baby zelfstandig kan zitten, vindt hij het vaak erg leuk om zittend op de

grond te spelen. In deze fase oefent uw baby zijn handen door het pakken en weer

loslaten van spulletjes. Geef uw baby een doosje met een paar speeltjes. Het spelen

bestaat vooral uit het in en uit het doosje doen van de speeltjes.

Spe len
.  Wanneer uw baby daar al  aan toe is,  zal  h i j  in de groep helpen om Puk naar bed te

brengen. Dit kunt u thuis ook doen. Leg een knuffel of pop in een bedje en kijk of uw

baby het dekentje over de knuffel of pop wil leggen. Als het nog niet lukt, probeert u

het later nog eens.
. Een ouderwetse, grote zakdoek van stof geeft allerlei speelmogeli jkheden. Verstop

bijvoorbeeld uw hoofd achter de zakdoek en speel kiekeboe. Of speel een geef-en-

neemspelletje. Vaak zal uw baby zo'n geef-en-neemspel spontaan beginnen door de

zakdoek aan u te geven. Pak de zakdoek aan met'dankjewel' en geef hem direct daarna

weer terug en zeg: 'alsjeblieft ' . Baby's kunnen dit soort spelletjes eindeloos herhalen.

Ontdekken
. In dit thema doet de pedagogisch medewerker een kietelspelletje met uw baby. Baby's

laten door hun l ichaamstaal vaak goed zien of zi j  het spel let je leuk vinden. En of ze het
spelletje nog een keer willen spelen of niet. Vraag

aan de pedagogisch medewerker hoe zij

merkt of uw baby van een spelletje geniet

of niet. Vertel ook hoe u dit merkt. ls dit

hetzelfde of ziet u beiden iets anders?
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