
O u de rb I ad speren met uw baby

Wist  u  dàt  . . .
U de ontwikkel ing van uw baby st imuleert door samen met uw baby te spelen.

Jonge kinderen leren door te doen en te ervaren.

U zelf het leukste speelgoed voor uw baby bent.

Het belangri jk is om uw baby te laten merken dat u het f i jn vindt om met hem te

spelen.

Uw baby het meeste leert van zi jn spel als hi j  iets doet wat hi j  echt leuk vindt.

Uw baby het prettig vindt als u vooraf vertelt wat jullie gaan doen. Zo geeft u uw

baby de tijd om zich voor te bereiden op wat komen gaat.

U door het geven van complimentjes het zelfvertrouwen van uw baby vergroot.

Ook jonge kinderen al gevoelig zi jn voor complimentjes.

l deeën  voor  thu is
Hieronder vindt u algemene tips voor activiteiten die u thuis met uw baby kunt doen.
Kijk voor tips per thema in de ouderbrief bij het betreffende thema.

Spraak en taal
Praat over wat u en uw baby doen ti jdens het spel. De woorden kri jgen betekenis

voor uw kind doordat u praat over wat hij doet, ziet en ervaart.

r tP o
Omgaan met gevoelens en met elkaar

Jonge kinderen kunnen al goed laten merken of ze iets leuk vinden om te doen of
niet. Kijk goed naar uw baby hoe hij dat laat zien. Als hij u bij een spelletje probeert

na te doen, is dat vaak een teken dat hij het spelletje nog eens wil spelen.
Kijkt hij weg, dan is het vaak genoeg geweest.

Bewegen en ervaren
Kinderen leren de wereld om zich heen kennen door te onderzoeken. Di t  doen ze

door te lu isteren, te k i jken, te voelen, te ruiken en te proeven. Speel  h ierop in.

Geef uw baby bi jvoorbeeld een zi jden sjaal t je en een wol len muts.  U zul t  merken

hoelang uw baby hiermee kan spelen en steeds wi l  ervaren hoe verschi l lend de

stoffen aanvoelen.

Ruimtelijk begrip

Geef uw baby een paar speeltjes in een doos. Baby's kunnen vaak lang bezig zijn met
in- en uitpakken. Hierdoor ervaart uw baby hoe kleine spulletjes in een grote doos
passen.

U

Verstopspelletje

Neem een doek  en

vertel  uw baby dat u

z i j n  h a n d  o n d e r  d e

doek gaat verstoppen.

Leg vervolgens de

doek over  z i jn  hand en

vraag:  'Waar  i s  je  hand? '

Reageer  en thous ias t

a l s  d e  h a n d  w e e r

tevoorschi jn komt.

Heeft u een goede

t ip of  een leuk idee

voor andere ouders

en/of de pedagogisch

medewerkers?

Laat het weten!
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