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Ontdekken met je handen, voeten en mond

De rugligger 
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Pak me dan! Zet het doekje 
in een punt naast de baby: 
succes verzekerd.
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ontdekt zijn handen en zijn 
ogen zien wat zijn handen 

doen: de oog-handcoördina-
tie komt tot ontwikkeling. Bij 
kinderen vanaf drie maanden 
zie je handbewegingen met 1 
speeltje. De baby kan grijpen, 
pakken en tasten. Speelgoed 
met verschillende structuren 
helpt daarbij. Vanaf ongeveer 
acht maanden kunnen al twee 
speeltjes worden gepakt en 
met elkaar in relatie worden 

gebracht. 
De kleine onderzoeker 

verkent zijn wereld met ogen, 
mond, handen en voeten.



Het kleine kind rolt zich 
van de rug op de buik of 

andersom. Al kruipend gaat 
het kind op onderzoek en 
vanaf een maand of negen 
drukt het kind zich op en 

komt tot zit. De pincetgreep 
is nu goed ontwikkeld. Het 
kind slaat met voorwerpen 
(b.v. blokken, schaaltjes) 

tegen elkaar en vindt het leuk 
om met speelgoed te gooien 

en ernaar te wijzen. 
De volgende stap is een 

kleiner voorwerp in een groter 
te leggen of te laten vallen 
en het er weer uit te halen. 

Vanaf 1 jaar begint ook 
het verzamelen.  

Het kind wordt zich ervan 
bewust dat sommige dingen 

dezelfde vorm hebben. 
Het eerste ordenen begint. 

Vorm en kleur worden 
onderscheiden en het kind 

kan zichzelf al spelend 
eventjes bezighouden. 
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Zitten, rollen, kruipen...

en verzamelen!
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Oefenen, bouwen sjouwen, ontdekken

  De dreumes wordt steeds mobieler.  
De grove en fijne motoriek ontwikkelen zich. Spelend 

en oefenend versterkt het kind de spieren en ontwikkelt 
de coördinatie. Met meerdere dingen tegelijk  

spelend ontdekt hij hoe het ene voorwerp in het andere 
past, dat in elkaar geschoven bekers een toren kunnen 
worden, of dat hij tussen verschillende voorwerpen ook 

dingen ontdekt die precies dezelfde vorm hebben. 
 Het ‘zelf doen’ is een bron van plezier! Het kind 

ontdekt andere kinderen en speelt soms al naast hen.  
De woordenschat groeit en het woordje ‘nee’ speelt een 

hoofdrol in het leven van de dreumes en de peuter. 

Deze afbeelding en 
de afbeelding op de  
voorpagina: met dank 
aan kdv Visje in het
water.
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De peuter   
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van 3 tot 4 jaar gaat actief 
aan de slag en leert vooral 

door te proberen.
Kinderen van deze leeftijd 
hebben een spannings-
boog van 10-15 minuten. 
Daarom is het fijn als ze 

ook zelfstandig 
kunnen spelen en zich met 
verschillende activiteiten 
kunnen bezighouden.
Spel bestaat vaak uit 
doen-alsof-spelletjes  

vanuit de imitatie. Het kind 
krijgt meer zelfvertrouwen 
door lichamelijke oefening 
en door het buitenspelen. 
Steeds beter kan het kind 
laten zien wat het wil en 

vooral ook wat het 
niet wil... 



Spelen, spelen...
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Elk kind  
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ontwikkelt zich op de eigen 
manier en in een eigen tempo. 

Bewegingsruimte en 
liefdevolle aandacht zijn hierbij 

van groot belang. Bij onze 
keuze van de artikelen hebben 
we de leeftijdsfasen van de 

baby, de dreumes, de peuter 
en de kleuter als uitgangspunt 

gekozen, omdat we het 
belangrijk vinden dat 
kinderen op het juiste 
moment het geschikte 

speelgoed aangeboden krijgen. 
Voor alle kinderen geldt: kind 
mogen zijn, groeien en spelen 

om groot te worden!



  De kleuter
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rent, klautert en ontdekt zijn 
wereld, waarbij zijn fantasie 
de hoofdrol speelt in een 
theater dat hij zelf creërt.

Met vriendjes en vriendinnetjes 
speelt hij zijn rollenspellen. 

De dokter geneest, de werk-
man bouwt, vaders en 

moeders koken en verzorgen 
de baby; verhalen worden 

uitgebeeld. Werkelijkheid en 
fantasie spelen een spel met 

elkaar. Speelgoed van 
De Vlinder activeert, prikkelt 
de fantasie en ontwikkelt 

ruimtelijk inzicht. 
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 Creativiteit  
& samenspel

Krijtbordtekening van juffie Carlijn

Stockmar blokjes en krijtjes
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Knutselend en tekenend 
worden materialen verkend. 
Wasblokjes en waskrijtjes 

ondersteunen de motoriek bij 
het tekenen. Genieten van 
coöperatieve spellen: allen 
tegen één en van de eerste 
uitdagende spelletjes waarbij 

vaardigheden worden 
geoefend. 

Op weg naar het zesde jaar is 
het kind al goed in staat zich 
uit te drukken, wordt er ijve-
rig geteld en krijgen symbolen 
betekenis. En, samen muziek 
maken is toch het allerleukst!



731

720

530

Visie en achtergrondinfo
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vol geschreven.  
Scan de QR code en lees 
meer over waarom opvoeden 
en het werken met kinderen 
het allermooiste is wat je 
kan overkomen. 

Over de ontwikkeling van kinderen zijn boeken           



Mileuvriendelijk!

5511 Geperst zaagsel van rubberbomen

4782 Op basis van gerecycled restmateriaal

6938 Op basis van suikerriet

4945 Op basis 
van visgerei

Van melkpak tot speelgoedauto

Speelgoed van dennenhout uit duurzaam beheerde 
bossen, suikerriet, gebruikte melkpakken en 

yoghurtbekers, geperst zaagsel van rubberbomen, 
gerecycled visgerei en restmateriaal. 

Speelgoed behandeld met 100% veilige en natuurlijke 
kleurstoffen. We hergebruiken verpakkingsmateriaal en 

versturen zoveel mogelijk artikelen in één 
verpakking. Zo dragen we ons steentje bij 

aan milieuvriendelijk ondernemen.

1042 Op basis van 
gerecyclede melkpakken



Mileuvriendelijk!
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Poppen van Dineke
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