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Spelletjes
Voor het en
activiteiten
kijkplezier met
van
uw baby

Voorwoord van de auteurs

Deze brochure biedt een ruim aanbod aan spelletjes en activiteiten die u
kunt doen met kinderen met spinale musculaire atrofie type 1 (SMA 1).
Wij hebben ze als ouders bedacht voor andere ouders, omdat alle betrokken
gezinnen hetzelfde opmerkten: ondanks hun ziekte zijn baby’s met SMA 1
zeer alert en zeer geïnteresseerd in mensen en in de wereld om hen heen.
Ook met de ziekte zijn er veel mogelijkheden om uw kind te vermaken en om
met hem te spelen.
Al die spelmomenten zijn leuk en waardevol voor uw baby en het gezin.
Afhankelijk van uw wensen, de leeftijd van uw baby, de mate van
vermoeidheid en zijn belangstelling kunt u verschillende voorbeelden uit deze
brochure uitproberen. De activiteiten worden per thema gepresenteerd. Ze zijn
uitgewerkt en geïllustreerd met tal van foto’s die u helpen ze op de goede
manier uit te voeren.
Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat uw baby uw hulp nodig heeft om
te kunnen spelen. De juiste houding is heel belangrijk.
Het is van essentieel belang dat u de beste houding kiest voor uw baby, het
speelgoed op de beste plek legt, gebruikmaakt van slimme hulpmiddelen en
uw kind stap voor stap begeleidt. Alleen op die manier kan hij veel plezier
hebben van de leuke activiteiten die u samen met hem doet.
Blandine en Nadia, moeders van Héloïse en Daphné
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LEES DIT AANDACHTIG DOOR
VOORDAT U DE INFORMATIE UIT
DEZE BROCHURE TOEPAST

Voor elke leeftijd van uw kind geldt dat het absoluut noodzakelijk is
om de activiteiten af te stemmen op zijn tempo en behoeften.
Ons overzicht biedt tal van ideeën voor activiteiten die u met uw
kind kunt doen.
Het is echter van groot belang dat het spelen niet ten koste gaat
van de rust die uw baby nodig heeft.
Een baby’tje slaapt immers nog een groot deel van de dag. En ook
als hij wakker is, vindt hij het leuk om gewoon te kijken naar wat er
om hem heen gebeurt, zonder dat hij daar iets speciaals voor doet
of daartoe gestimuleerd wordt ...
Daarbij hebben we het nog niet gehad over de verzorging die
een baby nodig heeft. Deze neemt veel tijd in beslag en die is ook
nodig. Een pasgeborene is nog niet in staat om lang achter elkaar
te spelen. Wij adviseren u daarom de spelmomenten niet langer
dan enkele minuten te laten duren.
Als u met uw kind speelt, wees dan heel voorzichtig en let goed op
zijn veiligheid. Houd goed in de gaten of uw baby zich nog prettig
voelt. Alle baby's zijn kwetsbaar, maar die van ons nog meer.
Het is van essentieel belang dat u zich altijd aanpast aan uw kind,
aan wat hij wel en niet kan en aan hoe moe hij is.
Aarzelt u in ieder geval nooit om advies te vragen aan het medisch
team dat verantwoordelijk is voor de zorg van uw kleintje.
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OPMERKING

Alle foto’s in deze brochure zijn van onze dochters en van hun
vriendje Augustin. Ze zijn met zorg gekozen om een zo goed
mogelijk beeld te geven van onze ideeën.
De foto’s zijn op verschillende leeftijden gemaakt, maar alle
activiteiten die we laten zien zijn al van kleins af aan aantrekkelijk
voor uw kind.
Op de foto’s zult u onze kleintjes in veel verschillende houdingen
zien. Misschien zijn niet alle houdingen geschikt voor uw kind. Om
te weten te komen wat voor uw kind de beste houdingen zijn, kunt
u het beste overleggen met het medisch team dat toeziet op de
zorg voor uw kind.
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35 – Het fijne van voelen
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Voor het kijkplezier van
uw baby
Al van kleins af aan vindt uw baby het
leuk om te kijken naar de wereld om
hem heen.

Gedurende de dag komen er veel momenten
voor ontspanning en plezier voorbij.
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Voor het

In het algemeen vindt uw baby
het heel leuk als hij verschillende
soorten vriendjes ziet!

Uw baby en zijn vriendjes

Neem bijvoorbeeld een
knuffeltje met een brede
glimlach en geef uw
baby rustig de tijd dit te
bestuderen.

Help hem het knuffeltje
beter te leren kennen
door iets te vertellen over
de kleuren, materialen en
onderdelen

Laat
het knuffeltje
praten en dingen doen…
Uw baby zal dat
prachtig vinden!

< Terug naar de inhoudsopgave
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Daphné bestudeert haar mooie popje dat we
zorgvuldig vlakbij haar ogen en haar handje
hebben gelegd.
Door zijn handje
te sturen kunt u
uw baby helpen
om het wezentje
van dichterbij te
ontdekken.
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Vermaak uw
kind met leuke
handpoppen!

Zelfs als uw baby nog heel
klein is, is hij al gevoelig voor
bewegende figuurtjes en
zal hij genieten van deze
mini-voorstellingen.

Bedenk korte scènes
met één of twee
handpoppen en laat
ze talloze avonturen
beleven!

Leuk om te gebruiken

Vingerpopjes
Vingerpopjes zijn veelkleurig
en trekken de aandacht van
uw kleintje… En doordat ze
klein en licht zijn, kan hij ze
zelf vasthouden!

De handpop van
Augustin is ook
zijn knuffel
< Terug naar de inhoudsopgave
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Uw baby en gezichten

Voor het

Al snel zal uw baby belangstelling
tonen voor de gezichten van de
mensen in zijn omgeving.

Breng uw gezicht vlak voor
dat van uw baby, zodat hij
u goed kan zien. Hij zal al
snel geïntrigeerd zijn door
uw hoofdbewegingen en
gezichtsuitdrukkingen.
U kunt van deze
onderonsjes een intiem
gezamenlijk ritueel maken.
Uw baby zal het fijn vinden
om u daarbij op zijn eigen
manier te onderzoeken.
Dat zal ook zo zijn als u zijn
hand in de uwe neemt
en dan lichtjes zijn neus
aanraakt, daarna uw
eigen neus en misschien
ook uw haar…
Wat bijzonder!

Vergeet niet om
tijdens het praten naar
uw baby te glimlachen
en mimiek te gebruiken.
13
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Verzamel leuke mobielen of
slingers van knuffeltjes of kleurige
vormpjes en plaats deze waar uw
baby ze ziet.

Speeltjes
in de lucht
Uw baby zal er met
veel plezier naar
kijken, vooral als de
figuurtjes bewegen
of zachte muziek
maken!

Richt bepaalde plekken zo in dat de speeltjes vlak bij uw
kind kunnen hangen:
haken aan het plafond waartussen u
• Bevestig
transparante nylon draden spant die vlak bij hem

in de buurt komen. Hier kunt u dan een mobiel aan
vastmaken, of zijn favoriete knuffeltje.

een koord boven zijn bedje, waaraan u een paar
• Hang
knuffeltjes of kleurige plaatjes kunt bevestigen.

< Terug naar de inhoudsopgave
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Belangrijke tip

Kies bij voorkeur een
mobiel waaraan de
figuurtjes liggend
hangen. Dat wil zeggen:
horizontaal. Op die manier
kan uw baby ze ook goed
zien als hij op zijn rug ligt.
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Plaats de mobiel, de knuffeltjes en
popjes om uw baby heen.

Kies figuurtjes met
uitgesproken contrasten:
levendige kleuren of
juist zwart-wit.
< Terug naar de inhoudsopgave

Op ongeveer 40 centimeter
van zijn gezicht met de
voorkant naar hem toe.

Laat uw baby steeds één of
twee popjes of knuffeltjes
van dichterbij zien, zodat hij
nieuwsgierig wordt en telkens
nieuwe figuurtjes kan ontdekken.
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Uw
kind zal
heel geboeid
zijn door al deze
kleine verrassingen
die hij van
dichterbij kan
ontdekken.

Deze speeltjes kunt u vlak voor hem ophangen,
bijvoorbeeld aan een boog, en vastmaken met linten,
klittenband of ringen.
Controleer of de speeltjes binnen het bereik van uw kind
hangen en dat hij ze kan zien: binnen zijn gezichtsveld en
ter hoogte van zijn handjes en armpjes. Ondersteun zijn
armpjes met behulp van een paar grote knuffels.
Zie blz. 31 “Hoe kunt u uw baby helpen om te spelen?”

Tip
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Als uw baby met zijn
vingertjes de knuffels
aanraakt, voelt hij de
zachte stof op zijn huid;
ook voelt hij dat dat een
beetje kriebelt.
Terug naar de inhoudsopgave >
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In plaats van een mobiel en popjes
kunt u ook ballonnen boven zijn
bedje hangen!

Ballonnenfeest

Hang de ballonnen recht boven
uw baby en zo dicht mogelijk bij zijn
handjes. Ze zijn immers zo licht dat
hij ze zonder inspanning kan laten
bewegen.
Zo brengt u wat leven in de
brouwerij voor uw baby!

Héloïse houdt
vol trots de
ballonnen vast.
Nog beter

< Terug naar de inhoudsopgave
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Heliumballonnen zijn pas echt
een feest! Ze zijn veelkleurig
en draaien en zweven vanzelf
al een beetje rond. Ze zitten
alleen maar aan een draadje
vast en zijn ook heel makkelijk
te bewegen.
Een magisch moment voor
onze kindjes!

Er zijn allerlei mogelijkheden:
knuffeltjes die licht
kunnen geven
een lantaarn die rond
kan draaien
een lampje dat verschillende kleuren licht geeft.
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Bewegende lichtjes

Voor het

Voor een moment van rust of om de
baby te helpen in slaap te komen, is
een schouwspel van mooie, zacht
gekleurde lichtjes een goed idee.

Waarom zou u hier geen
gewoonte van maken
voor het slapen gaan?

•
•
•

De kristallen die je met een zuignap op het raam kunt
plakken en dankzij een klein zonnepaneel kunnen
ronddraaien, zorgen voor een prachtig kijkspel. Zodra
er zonlicht op valt, toveren de oplichtende kristallen een
prachtige schittering op alle wanden van de kamer. Ideaal
om in een rustgevende sfeer wakker te worden, zowel ’s
ochtends als na het middagdutje.
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U
kunt het kijkplezier
vergroten met sfeervolle
geluiden. Dan denken
we natuurlijk aan mooie
melodietjes en uw zachte
stem…

Nog wat ideeën

< Terug naar de inhoudsopgave
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Er zijn projectoren die beelden
van de sterrenhemel op de
muur projecteren en waarbij
het beeld langzaam draait. Uw
baby vindt misschien ook de
schaduwspellen leuk; schermen
waarop kleine figuurtjes
bewegen op de tonen van een
slaapliedje. Er is een heel
scala aan modellen verkrijgbaar,
speciaal aangepast aan de
allerkleinsten.

Luistergenot
voor uw baby
Ook als hij nog maar heel klein is, vindt
een baby het heerlijk om verschillende
geluiden te ontdekken.

Of het nu uw stem is, een rammelaar of zachte
muziek – het zijn allemaal bronnen van plezier
voor een baby.
21
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Streel het gehoor van uw baby
door hem allerlei melodietjes te
laten horen.

Mooie, rustgevende muziek
Als u ´s middags of ´s avonds
voor het slapen gaan zijn
lichtgevende knuffeltje of
kleurige lampje aandoet,
combineer dit dan met hem
een paar minuutjes naar
een prachtig slaapliedje te
laten luisteren. U kunt een
slaapliedje zingen, maar ook
één van de speeldoosjes
of -instrumentjes gebruiken
die speciaal voor kinderen
ontworpen zijn.

Een ronddraaiend mobiel
dat behalve een klein
schouwspel van licht ook
geluid voortbrengt, is een
heel fijne afleiding voor uw
kind.

Het mooiste is natuurlijk als
u het zelf neuriet – beter
bestaat niet!

Hij zal het heerlijk vinden
om naar de beelden te
kijken en de aangename
klanken van de muziek te
ontdekken.

< Terug naar de inhoudsopgave
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U
kunt hem ook naar
andere muziek laten
luisteren, bijvoorbeeld
klassieke muziek, jazz of
wereldmuziek.

Luistergenot voor

Advies

uw baby

Kies de liedjes voor
uw baby zorgvuldig
uit en houd rekening
met de kwetsbaarheid
van zijn oortjes. Het
moet dus eenvoudige,
zachte en langzame
muziek zijn.

Net zoals Daphné,
die geniet van het
schouwspel van het
harlekijntje dat muziek
maakt en danst, zal
ook uw baby genieten
van speeldoosjes,
muziekautomaatjes en
bewegende popjes.
23
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Luisteren naar geluiden uit de
natuur is heel aangenaam en
helpt uw baby om te ontspannen.

Omgevingsgeluiden

Er bestaat een groot aanbod
van ‘zen- en ontspannings
muziek’ met opnames die in
de buitenlucht zijn gemaakt.
U kunt uw kind ook laten
luisteren naar slaapliedjes
die vermengd zijn met
geluiden uit de natuur, zoals
vogelgeluiden en de wind
die door de bladeren ruist…

Laat
hem de wereld
ontdekken van een rivier
die door het bos stroomt,
vallende regendruppels,
brekende golven op het
strand

Deze aangename
combinatie biedt uw kind
een moment van rust en
verrijkt tegelijkertijd zijn
geluidsbeleving.

Goed om te weten

Lage tonen zijn rustgevend en
geven uw baby verschillende
sensaties.
< Terug naar de inhoudsopgave
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Nog een idee: boekjes met een
microchip die je kunt aanraken,
waardoor je geluiden hoort die bij
de plaatjes passen.
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Uw baby geniet van een ondeugend
knuffeltje dat geluid maakt als u erop drukt!

Veel speelgoed dat geluid maakt en dat is
aangepast aan de allerkleinsten, maakt uw kind
vertrouwd met nieuwe verrassende geluiden.

Boekjes die ‘kwaak’ zeggen of ‘tring’ of die geluiden
van boerderijdieren maken, zullen uw baby, net als
Héloïse, vast en zeker aangenaam verrassen.
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Uw baby doet nieuwe ervaringen op: hij valt
in slaap bij het geluid van de golven of kijkt en
luistert naar bewegende takken vlak boven hem.

Wandelingen om de geluiden van het huis te
ontdekken ... en de geluiden van buiten.
Een andere manier om uw
kind bewust te maken van
omgevingsgeluiden is door
samen door het huis te lopen.
Zo kan uw baby de geluiden
van het huis ontdekken terwijl hij
heerlijk in uw armen ligt.
Wandelingetjes met de
wandelwagen in de tuin of door
het park zijn ook een manier om
nieuwe geluiden te ontdekken.
Maak met uw baby vooral af
en toe een ‘wandelingetje
gewoon voor het plezier’. Houd
daarbij natuurlijk wel rekening
met wat hij wel en niet kan.

< Terug naar de inhoudsopgave
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Zo’n wandelingetje kan
uw baby de nodige rust en
ontspanning geven, vooral als u
hem daarbij zachtjes wiegt.
Daarbij ervaart hij tegelijk
nieuwe zintuiglijke prikkels.

De dagelijkse
geluiden, de geur van
de was, de geuren van
het eten, de blaadjes die
bewegen, de geur van het
pas gemaaide gras, het
gekwetter van de
vogels…

uw baby

Luistergenot voor
Houding

Het is belangrijk dat uw
baby in de juiste houding
zit of ligt en dat die houding
aangenaam voor hem is.
Vraag advies aan het
medisch team dat
verantwoordelijk is voor de
zorg voor uw baby.
Lees ook onze gids ‘Tips voor
een comfortabele houding
van uw baby’
Daarin vindt u voorbeelden
van mogelijke aanpassingen.
27

Terug naar de inhoudsopgave >

uw baby

Luistergenot voor

Enkele adviezen voor uw
‘wandelingetjes voor het plezier’

Kies het juiste moment en de juiste
plek voor de wandeling (vermijd
drukke en lawaaierige plekken).

Let goed op het weer: het
De wandelwagen moet
moet niet te warm maar ook goed zijn aangepast aan het
niet te koud zijn.
comfort dat hij nodig heeft.
Voorzichtig

Geef de voorkeur aan een
korte wandeling en hou
goed in de gaten hoe moe
uw baby is.
< Terug naar de inhoudsopgave
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Ondanks alle voorzorgsmaatregelen
kan het toch gebeuren dat uw
baby de wandeling niet leuk vindt.
Laat uw plan dan varen.

uw baby

Rammelaars en kleine instrumentjes

Luistergenot voor

Rammelaars hebben het voordeel
dat ze klein en licht zijn, zodat uw
baby ze makkelijk vast kan houden.
En natuurlijk hebben ze het voordeel
dat… ze geluid maken!

Ontwikkeling
Er is niks leukers dan uw baby te
helpen om geluiden te maken.
Er zijn allerlei soorten rammelaars:
- knuffel-rammelaars
- rammelaars met belletjes
- ringvormige rammelaars.
Kies de rammelaar die de
nieuwsgierigheid van uw baby
opwekt!
29

Afhankelijk van zijn leeftijd
en zijn mogelijkheden kunt
u uw kind ook een meer
verfijnde rammelaar geven,
bijvoorbeeld een ronde
rammelaar. U kunt hem
helpen zijn vingertjes in de
gaten te doen zodat hij de
rammelaar kan vasthouden.
Terug naar de inhoudsopgave >
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Met een beetje hulp kan uw kind met
kleine muziekinstrumentjes op een
leuke manier verschillende geluiden
ontdekken.

U kunt het
beste kiezen
voor merken
met kleine
en lichte modellen die
speciaal aan onze baby’s
zijn aangepast. Deze
instrumentjes bestaan in
allerlei vormen en kleuren:
regenstokken, ringen
met knikkers, belletjes,
sambaballen…

< Terug naar de inhoudsopgave

Zelf maken!
U kunt ook zelf een
muziekinstrumentje maken:
- Neem een klein rond
doosje (bijvoorbeeld de
eieren van Kindersurprise®)
- Vul die met lichte
dingen zoals graan, rijst,
kruidnagels enz.
Voorzichtig: Maak het
doosje altijd dicht met
plakband, zodat het niet
open kan gaan.
30
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Leg de rammelaar in het handje van uw kind.
Pak zijn pols en help hem om zijn vingertjes
om de rammelaar te doen. Nu kan hij zelf
het speeltje bewegen en het geluid van de
rammelaar ontdekken.

Luistergenot voor

Hoe kunt u uw baby helpen om te spelen?

Breng de armpjes van uw baby
in de juiste positie en ondersteun
ze met een paar grote knuffels. Zo
zorgt u ervoor dat hij de speeltjes
goed kan vasthouden en zien.

Kies kleine en lichte
instrumentjes, die u
makkelijk in het handje
van uw baby kunt leggen.
31
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Het gehoor is een zintuig dat zich bij
baby’s relatief snel ontwikkelt: in de
buik van zijn moeder wordt een baby al
ondergedompeld in het geluid van uw
stem en die van andere gezinsleden.

De stemmen van gezinsleden

Al vanaf zeer jonge leeftijd is een
baby zeer gevoelig voor stem
geluiden en de variaties daarin.
Met de stem drukken we emoties
uit. Een baby kan hieraan instinctief aanvoelen wat we bedoelen
en dit helpt hem om een band
met ons op te bouwen.

Praat zo veel en zo vaak mogelijk
tegen uw baby en wissel daarbij
intonatie en zinsmelodie af. Ga
recht tegenover uw kind staan of
zitten, zodat hij u goed kan zien.
Uw baby vindt het heerlijk om u
te horen
Zorg steeds voor leuke afleiding
voor uw baby door hem te
vertellen wat u doet en wat er
gebeurt, bijvoorbeeld als u zijn
luier verschoont, als hij klaar is met
eten, voordat hij gaat slapen, als
u vlakbij hem iets ziet…

< Terug naar de inhoudsopgave
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Een
baby vindt het
fijn om iemand te horen
praten, ook al begrijpt hij
het niet en kan hij zelf niet
praten.

uw baby
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Met uw kind
comfortabel naast u,
beleeft u samen vele
fijne momentjes.

Wanneer u liedjes gaat
zingen of verhaaltjes
vertellen, zal uw kind
allerlei emoties ervaren
en genieten van die
prettige momenten samen.
Afhankelijk van het moment
op de dag, zorgt dit samen
lezen en zingen voor
plezierige ontspanning of zal
het uw kind juist stimuleren.

Variatie
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U kunt uw stem op verschillende
manieren gebruiken om uw kind
plezier te laten beleven: vertel
iets bij de veelkleurige plaatjes
in een boekje, zing een liedje en
maak de bijbehorende gebaren,
neurie een slaapliedje na een
liefkozing…
Terug naar de inhoudsopgave >
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Vertel
hem het prachtige
verhaaltje van zijn
knuffelkonijntje…

< Terug naar de inhoudsopgave
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Het fijne van

voelen

De tast is een van onze meest essentiële
zintuigen en komt bij een baby al vroeg tot
ontwikkeling.

Met de tastzin kunnen we een baby een gevoel van welbehagen
geven. Bovendien kunt u hiermee heel goed samen plezier beleven,
door middel van talloze eenvoudige activiteiten en spelletjes.
35
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Het fijne van
		
voelen

Om zich prettig en veilig te voelen
heeft een baby al van jongs af aan
herkenningspunten nodig, zoals de
stemmen van de mensen in zijn omgeving
en de vertrouwde geuren in huis.

Een geruststellend gevoel van welbehagen
Een baby is heel
ontvankelijk voor
prikkels via de huid:
de zachte stof van zijn
kleertjes, een prettige
omgevingstemperatuur,
uw hand die zachtjes over
zijn bolletje aait…
Hij heeft deze ervaringen
nodig, want die stellen
hem gerust.

We raden u aan niet
te vaak van parfum te
veranderen en om in zijn
bedje altijd een doekje
te laten liggen dat
door papa of mama is
gebruikt.

Creëer zoveel mogelijk
‘momenten van
liefkozing’: zorg dat uw
baby in een gemakkelijke
houding vlak naast u
ligt en fluister hem lieve
woordjes in zijn oor…

Neem
de tijd voor
huid-op-huid-contact
< Terug naar de inhoudsopgave
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voelen

Voorzorgs
maatregelen

Baby’s zijn kwetsbaar
en voelen zich soms
niet goed als ze niet
op een matrasje liggen.
U kunt dan beter niet
aandringen; het beste
is om u aan te passen
aan zijn specifieke
behoeften. Ook als u
uw kind niet vasthoudt,
kunt u contact met hem
hebben.

Als uw baby zich niet
comfortabel voelt in uw
armen, leg hem dan vlak
naast u neer. Leg hem
op bed, op zijn zij of op
zijn rug, en ga zo dicht
mogelijk bij hem zitten of
liggen om hem een leuk
verhaaltje te vertellen, een
nieuw speeltje te laten
zien… of om hem gewoon
duizend kusjes te geven.
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Een massage kunt u het beste geven op een rustig moment, met
op de achtergrond een ontspannend muziekje. Als uw baby een
massage prettig vindt, kunt u dat zo vaak doen als nodig is!

Om uw baby te laten genieten van een
aangenaam gevoel kunt u hem kalme,
ontspannende massages geven met een
speciale crème of olie voor baby’s.
Als uw baby dit prettig vindt, kunt u hier een gewoonte
van maken na zijn badje. Maar als uw baby te moe is, is
het beter om hem op een ander moment van de dag
een massage te geven.

Voorzichtig

< Terug naar de inhoudsopgave
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Het is mogelijk dat uw baby
deze massages en strelingen niet
prettig vindt en misschien zelfs
niet wil dat u zijn armpjes of
beentjes beweegt. Past u zich
dan aan hem aan en liefkoos
hem op een andere manier: kus
hem zachtjes, leg zijn handje
op dat van u om hem gerust te
stellen en glimlach veel...

Het plezier van ontdekken
Een leuke activiteit kan zijn
om de baby zichzelf te laten
‘onderzoeken’. Pak zijn handje
zodat hij zichzelf kan aanraken:
zijn mond, zijn neus, zijn oortjes,
zijn andere handje of zijn buik.
Laat hem daarna zachtjes zijn
gezicht of zijn haar aanraken…
U kunt hem ook helpen om zijn
lichaam te ontdekken, door
hem ergens te kriebelen met
uw vingertop of een veertje
of door met een balletje
over zijn armpjes, beentjes,
handpalmen en voetzolen te
gaan.
Voor een baby zijn dit
heel boeiende zintuiglijke
ervaringen!
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Er bestaan meer dan duizend
manieren om de tastzin van uw
baby te stimuleren.

Interessant
Voelboekjes zijn heel
leuk voor uw baby,
omdat u daarmee een
verhaaltje kan vertellen en
hij ondertussen met zijn
vingertjes verschillende
stoffen en materialen kan
ontdekken: zacht of ruw,
glad of geribbeld…
Terug naar de inhoudsopgave >
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Als u gewend bent om uw baby voor
zijn badje lekker in te zepen of om hem
te wassen op de commode, maak
daar dan een bijzonder moment van
door hem op een verrassende manier
zijn lichaam te laten ontdekken.

Neem zijn open handjes
en laat deze over zijn
lichaam glijden. Zijn
huid voelt lekker glad
van de zeep.
Voorzorgs
maatregelen

Sla geen lichaamsdelen
over – armpjes, romp,
ellebogen – en zeg erbij
wat u doet.
< Terug naar de inhoudsopgave
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Let goed op de
omgevingstemperatuur in de
kamer en zorg ervoor dat er
een constante temperatuur is
van ten minste 26 à 27°C. Zo
voorkomt u dat uw baby het
koud heeft tijdens zijn badje,
dat iets langer kan duren dan
gewoonlijk.
Vergeet dus niet om van
tevoren en tijdens het baden
de kamer te verwarmen. Ook
dan mag de activiteit niet
langer duren dan twee of drie
minuten. Doe deze activiteit
niet als uw baby moe is of
zich niet prettig voelt.

“Klap eens in je handjes…”
Hier volgen enkele spelletjes
waaraan uw kind vast en
zeker veel plezier zal beleven
(afhankelijk van zijn leeftijd en
mogelijkheden):

•
•
•

Het fijne van
		
voelen

Leuke, eenvoudige manieren om
te ontdekken hoe verschillende
bewegingen voelen.

‘Het fietsje’: beweeg (heel
voorzichtig) met zijn beentjes
alsof hij fietst.
‘Klap eens in je handjes’:
Klap met zijn handjes of zijn
voetjes en maak daarbij
gekke geluidjes.
Het bekende liedje “Klap
eens in je handjes…”: dit kan
met elk liedje waar gebaren
of bewegingen bij horen. Kies
een liedje dat geschikt is voor
uw baby. Beweeg voorzichtig
zijn handjes, armpjes, voetjes
en beentjes in het juiste ritme
terwijl u de woorden herhaalt
en de geluiden maakt die bij
sommige versjes horen.
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Voorzichtig
Het is mogelijk dat uw baby
het niet fijn vindt dat u zijn
armpjes en beentjes beweegt.
Hij voelt zich niet prettig en
dat laat hij merken.
In dat geval is het beter dat u
alleen zijn handjes en voetjes
beweegt, zonder zijn armpjes en
beentjes aan te raken.
Terug naar de inhoudsopgave >
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Herhaal dit
gezamenlijke en
gezellige ritueel
zo vaak als u
wilt!

Met je vingers, dat is ook leuk!
U kunt met uw baby ook
telversjes doen! Laat hem
op een speelse manier
kennismaken met uw duim,
wijsvinger en pink.
Het is ook leuk om liedjes te
zingen en daarbij het ritme aan
te geven door te klappen of
met uw vingers te knippen.
Uw baby zal daarvan genieten.
Hij vindt het leuk als u voor
hem zingt en de bijbehorende
gebaren maakt.

< Terug naar de inhoudsopgave
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Gebruik uw
fantasie

Om het nog leuker te
maken! Gebruik uw
fantasie en bedenk er
nog iets extra’s bij om
samen met uw baby het
ritme van het rijmpje of
liedje te kunnen volgen.
Neem een paar leuke
sokken en armbanden
waaraan u belletjes
heeft vastgemaakt en
doe die om uw handen
en voeten.

Het fijne van
		
voelen

Kriebelen onder
je voetjes!
Uw baby zal het heerlijk vinden
om samen met u al deze kleine
spelletjes te doen!
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‘Klap eens in
je voetjes”
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Spelletjes en
activiteiten met
uw baby

Notities
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