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Emmi Pikler
De originele Emmi Piklermaterialen
worden gemaakt door de Basisgemeinde in Duitsland. De Vlinder levert deze
prachtige ontwikkelingsmaterialen in
Nederland en België.
Emmi Pikler (1902-1984) was kinderarts, grondlegger en jarenlang hoofd
van het kindertehuis “Lóczy” in
Boedapest, dat internationaal als
Instituut bekend staat.
Liefdevolle aandacht geeft het kind
een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Kinderen slapen tevreden en
spelen aandachtig wanneer ze in de
verzorgingssituatie rust, tijd en aandacht krijgen. Ieder kind leert spelend
en bewegend rollen, kruipen, zitten,
staan en lopen in zijn tempo. Het kind
vraagt van de volwassenen een veilige,
uitdagende en op de leeftijd afgestemde omgeving, zodat het kind uit eigen
initiatief actief kan bewegen en spelen
met speelgoed dat aan zijn onderzoeksdrang tegemoet komt.
Het klim- klauter- en ontwikkelingsmateriaal van Emmi Pikler biedt hiertoe
alle mogelijkheden!
Wil je meer lezen
over de ontwikkeling van de baby?
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Een bijzondere visie op
GS 430
Pi313

K600
Kruipkist Pi501-Pi521-Pi541 van de Basisgemeinde. Kleine kinderen ontdekken
klauterend het verschil tussen de materialen en ontdekken de grenzen van
hun kunnen.
voor kinderen
van 0 tot 4 jaar

Pi632
BW12

Naast de kleine en de grote
klimdriehoek kan ook de nieuwe
prisma met de korte klim-glijplank
als klimobject voor de allerkleinsten
worden aangeboden.
De stuur-en kruiwagen werd in samenwerking
met het Pikler-instituut ontwikkeld voor
het speelse leren in combinatie
van rollenspel en balans houden.

GS721
Met de kruipkubussen wordt een uitnodigende, eenvoudige tot complexe kruipdoorgang gebouwd.
Verschillende uit-, in- en doorgangen geven diverse variatiemogelijkheden en wisselende perspectieven voor de kinderen.
De kruiptunnel is steeds anders samen te stellen en door nieuwe vormen als prisma’s kan er een bijzondere vorm ontstaan.
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ontwikkelen, bewegen en groeien!
Hengstenberg®

Elfriede Hengstenberg (1892-1992) was gymnastieklerares in Berlijn. Zij had de intentie om
kinderen hun bewegingsvaardigheden te laten
ontdekken en ontwikkelen. Elfriede: “Dus ik laat
de kinderen in principe zelfstandig onderzoeken
en ontdekken en bied materialen aan die de kinderen verleiden om ermee te experimenteren.”
In samenwerking met bewegingstherapeuten
worden sinds 1991 de Hengstenbergmaterialen
ladders, stoelen, balanceerstangen en kippenladders gemaakt en worden kinderen uitgenodigd om te kruipen, te klimmen, te hangen, te
balanceren, te glijden en te springen.
Alle onderdelen zijn te combineren en dienen als
veelzijdige en verplaatsbare bouwelementen.
Ze bieden de kinderen de mogelijkheid een
bewegingslandschap te bouwen, dat ze op hun
eigen niveau en met hun eigen dynamiek kunnen ontdekken. Kinderen ontwikkelen zo hun
bewegingsvaardigheden en beleven enorm veel
plezier aan het bewegen, klimmen en klauteren!
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Hengstenberg®

voor kinderen
van 4 jaar en ouder
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bouwen, bouwen...

Bouwen!
Voor klein en groot,
voor jong en oud,
in kleur en hout!

Bouw jij ook met ons
mee? We hebben nog
veel meer fantastische
blokken in onze webwinkel... Kijk maar ‘ns!
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... voor alle leeftijden
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Spelen met je handen,
… En dan is het zover.
Onze kleine wereldburger
heeft zijn handjes ontdekt!
Verwonderd kun je zien
hoe een baby op verkenning
gaat. Wat valt er veel te
beleven met je handen als
spelmateriaal! Zo rond de
drie maanden heeft je kind
geleerd om te grijpen,
te pakken en te tasten.
Mooi en eenvoudig speelgoed dat het kind met zijn
handjes en zijn mond kan
ontdekken, is de basis voor
het latere fantasiespel!
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je voeten en je mond
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Onze dreumes gaat op pad
en vindt zijn weg kruipend
en rollend tot hij stevig op
twee benen staat.
De grove motoriek wordt
volop geoefend met de duwkar en de loopfiets.
Kijk maar eens op
devlinderhoutenspeelgoed.nl
voor heel veel motorisch
speelgoed voor de dreumes!
En, als hij het huis gaat
verkennen, lopen konijn,
kikker en pinguin gezellig
met hem mee. Al puzzelend
met papa of mama leert hij
de eerste woordjes!
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Wobbel-Pro persvilt
TBS3B

Spelen om te groeien
De peuter komt tot
fantasiespel.
Vol enthousiasme
bootst hij de volwassene na: het verzorgen
van de pop en
de dieren op de boerderij en het werken
op de bouwplaats.
Wat valt er veel
te ontdekken!
Ook in onze
webwinkel!
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De kleuter bouwt en
sjouwt. Met speelmateriaal dat zijn fantasie
voedt, schept de kleuter
zijn wereld. Hij geniet van
doen-alsof spelletjes en
ontwikkelt de motoriek.
Een puzzel leggen,
coöperatieve spellen
spelen, mozaïeken,
stapelen, sorteren...
Ook ontdekt onze kleuter
zijn vriendjes en leert
samen spelen en
samen delen.
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Kindercentra: samen spelen!
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Kinderopvangorganisaties
zijn al jaren vertrouwd met
de meerwaarde van het
duurzame speelgoed van
devlinderhoutenspeelgoed.nl
We geven al meer dan
35 jaar pedagogisch
advies, ook op locatie.
Zo vertellen we je graag
over het kinderspel in de verschillende ontwikkelingsfasen
in een kinderleven. Neem gerust contact met ons op!
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Behalve...
dat wij milieuvriendelijk en duurzaam speelgoed aanbieden,
hechten we veel waarde aan
hergebruik van materialen.
We hergebruiken altijd het verpakkingsmateriaal. Ook verzenden we
zoveel mogelijk artikelen in één
verpakking. Omdat wij heel graag
vooraf goede informatie geven
over onze artikelen, ontvangen we
maar weinig retouren. Zo dragen
we op onze manier een steentje bij
aan milieuvriendelijk ondernemen!
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Wij zijn milieuvriendelijk
70075

Het Speelgoed van Anbac is gemaakt
van dennenhout (uit duurzaam beheerde bossen) en synthetische stoffen met
een antibacteriële werking. Vuil wordt
voortdurend afgebroken en speelgoed
is binnen 8 uur weer vrij van bacteriën!
‘Schoon spelen’ voor de baby, die alles
graag in zijn mond stopt.
En, vanzelfsprekend maakt Anbac gebruik van natuurlijke kleurstoffen!
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Deze silicone B-Ball stimuleert zowel
bijt- als grijpzintuigen. 100% BPA-vrij!
01211665

Weible, bijenwas, 100% natuurlijk en
non-allergisch.

Maak kennis met Meneer Tweebeenpeen, Krommie de Kromkommer,
Thea Tomatenhart, Karel Appel en Pieter Peer. Deze kromme helden
spelen de hoofdrol in de houten kromme groente en fruit speelset.
De Aziatisch theeset en de kromme helden van Plan Toys
zijn gemaakt van het restant van zaagsel van Thaise rub2246
berbomen die geen rubber meer produceren. Met behulp
van E-Zero bindmiddel maakt Plan Toys de prachtige vormen. De mooie kleuren worden gemaakt uit organische
pigmenten. Het resultaat is een sterker materiaal dan
hout én het is waterproof en 100% milieuvriendelijk!
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Dantoy BIOplasticis een ecologisch geproduceerde speelgoedlijn in mooie kleuren. Het is gemaakt van BIO-kunststof, vervaardigd uit suikerriet, is een 100% hernieuwbare
grondstof. Bij het oogsten van suikerriet kan meteen opnieuw geplant worden. Ook helpt suikerriet om de CO2 uit
onze lucht te absorberen. Duurzamer kan naar ons idee niet.

De Vlinder is

Speelgoed van Green Toys
laat zien dat gebruikte melkflessen
en yoghurtbekers kunnen eindigen in
de speelkamer. Het plastic wordt heel
zorgvuldig gereinigd, versnipperd en
gemengd met voedselveilige, minerale
kleuren.
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