Een baby verkent de wereld om zich heen. Vooral felle kleuren trekken zijn attentie. Het moeten grote
stukken zijn want iets goed pakken, kan hij nog niet. Geluidjes zijn ook altijd in trek.
De dreumes kan al weer wat meer. Speelgoed achter je aan trekken is dan leuk. Een dreumes zit vol vragen.
Speelgoed kan antwoorden geven en mogelijkheden stimuleren.
Peuters bouwen met blokken, maken muziek en spelen graag met andere kinderen. Een spelletje spelen gaan
ze nu steeds vaker doen.

Speelgoed en spellen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar
Barbie Wellness
Meditatiepop
Firma
Mattel
Speelgoed

Codi, Mijn RoboDino
Firma
Vtech
Speelgoed

Emotimals – Lilly
Firma
SES
Speelgoed

Barbie weet dat je op je best
bent als je zo goed mogelijk voor
jezelf zorgt! Via deze
meditatiepop deelt ze haar
favoriete manier om weer op te
laden met lichtjes en geluid:
mindfulness en meditatie. De set
bevat een Barbie pop, een puppy
en vier wolkenemoji's.
Maak kennis met verschillende
muziekstijlen, gevoelens en
karakters samen met Codi, Mijn
RoboDino van VTech®. Plaats de
stekels op de rug van Codi en zie
wat er gebeurt! De set bevat 3
stekels per
categorie: muziekstijl, gevoel en
karakter. Het is mogelijk om 27
verschillende combinaties te
maken. Druk op de Dino dans-toets
om Codi te zien dansen. Berg na het
spelen de stekels op in het dino ei.

Kijk hier voor meer info

Emotimals zijn meer dan zachte
knuffels met lange armen en een
staart. Emotimals hebben een groot
hart, met ruimte voor drie lieve
berichtjes die je zelf kan opnemen.
Met een Emotimal is mama, papa,
oma of opa altijd dichtbij!
Kijk hier voor meer info
Filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar
Gril en Leer BBQ
Firma
Vtech
Speelgoed

Barbecueën als de regen met
bakken uit de hemel valt? Waarom
niet? De Gril & Leer Barbecue van
VTech is all-season-proof: hiermee
kokkerellen kleintjes (2 tot 5 jaar)
met het grootste gemak het hele
jaar rond.
Kijk hier voor meer info

LEGO® DUPLO
Alfabet vrachtwagen
Firma
Lego

Met de LEGO® DUPLO® Alfabet
vrachtwagen kunnen jonge
kinderen creatief bouwen,
fantasierijk spelen en tegelijkertijd
letters leren.

Speelgoed

Kijk hier voor meer info

Little Love Mijn
Knuffelpop
Firma
Vtech
Speelgoed

MagiBook 3D
Firma
Vtech
Speelgoed

My first - Colorball
Firma
SES
Speelgoed
voor kinderen vanaf
12 maanden

Little Love Mijn Knuffelpop Eenhoorn, Konijn en Kat. Ze vragen
minimale verzorging maar bieden
wel trouwe vriendschap en
knuffelkwaliteiten aan kleintjes van
1 tot 6 jaar.
Eekhoorn
Konijn
Kat
Met de interactieve pen komen de
karakters van MagiBook 3D nu echt
tot leven, er klinken liedjes en
geluiden. Elke handeling levert
reactie op en die stimulans maakt
spelend leren leuk. Het begint met
simpele handelingen en dagelijkse
routine voor de allerkleinsten en
reikt tot prille kennismaking met
wetenschap voor grotere
wijsneuzen.
De kleurenbal van SES is een uniek
product waarmee de allerjongsten
al veilig aan de slag kunnen met het
ontdekken van hun artistieke
gaven. Op de bal zitten 6
verschillende kleuren wasco
doppen. Hierdoor kan een kind al
vroeg beginnen met het ontdekken
van de mooiste kleuren en zijn/haar
artistieke gaven. De colorball heeft
een ergonomische grip en is
makkelijk vast te houden.

Kijk hier voor meer info

Kijk hier voor meer info
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar
My first Kleuren met water
Firma
SES
Speelgoed

Mijn eerste 100
woordjes
Firma
Vtech
Speelgoed

Mijn Eerste 100
Woordjes Dieren
Firma
Vtech
Speelgoed

Nijntje
verstoppertje spelen
Firma
Identity Games
Spel

Magie met water en verven zonder
geknoei! Dat kan met deze unieke
set van SES. Ga met een natte kwast
over de voorbedrukte kaarten en
zie hoe de kleurplaat zichtbaar
wordt. De kwast is veilig te
gebruiken, omdat de haren niet
kunnen uitvallen. Na opdrogen
steeds opnieuw te gebruiken.
Mijn Eerste 100 Woordjes is een
ontdekkingsreis langs twaalf rijk
geïllustreerde pagina’s. Kleurrijk en
verrassend, met thema’s over
etenswaren, dieren, kleuren,
kleding, activiteiten, voertuigen, het
menselijk lichaam en nog veel
meer. De flexibele pagina’s
bevatten druktoetsen voor
optimale interactie en uitleg. In het
Nederlands en het Engels!
Mijn Eerste 100 Woordjes Dieren,
geschikt voor kinderen van 1,5 tot 4
jaar, is een interactief boek en
bestaat uit twaalf stevige pagina’s
met plaatjes waar je op kunt tikken.
Alleen of met een beetje hulp is dit
de kennismaking met wel 100
dierennamen van huisdieren en
dieren in het wild. Met 12
verschillende leefgebieden, zoals de
woestijn, het regenwoud en de
oceaan.

Kijk hier voor meer info
Filmpje

Kijk hier voor meer info

Kijk hier voor meer info

Nijntje gaat verstoppertje spelen.
Kijk goed naar de plaatjes en luister
naar de geluidjes om nijntje te
vinden!
Kijk hier voor meer info
Bekijk hier het filmpje
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar
SmartMax
My first totem
Firma
Smart Games

Laat je creativiteit los met
SmartMax My First Totem. Creëer je
eigen grappige totem, of bouw één
van de 24 opdrachten na met de
meest gekke constructies.

Spel

Kijk hier voor meer info

Uno Jr
UNO® Junior is een leerzaam en
snel spel waar kinderen dol op zijn.
Net zo leuk als het klassieke UNO®,
maar met eenvoudigere regels.

Firma
Mattel
Spel

Verenpret Pauw
Firma
Vtech
Speelgoed

Waterpret
Firma
Vtech
Speelgoed

De Verenpret Pauw spreidt graag
zijn veren, maar heeft wel hulp
nodig om ze op de juiste plaats te
krijgen. Elke veer staat voor een
emotie, heeft een eigen kleur en
maakt deel uit van een even
herkenbaar als ingenieus spel dat
deze ijdeltuit graag met kinderen
van 2 tot 5 jaar speelt. Het
compacte verenvriendje daagt uit,
houd van zingen en komt ook nog
eens uit een goed nest!
Waterpret Eenhoorn, Waterpret
Eend en Waterpret Flamingo
vormen de nieuwste generatie
badvriendjes voor kleintjes van 1
tot 5 jaar. Ze beschikken over een
vocabulaire van meer dan 55
zinnetjes en produceren ook
geluidjes en melodietjes. Ze zorgen
voor interactie, voeden de fantasie
en stimuleren zowel motorische als
zintuiglijke ontwikkeling. En dat
allemaal in bad!

Kijk hier voor meer info

Eenhoorn, Eend en Flamingo

SpeelGoedInfo.nl - Stichting SpeelGoed Nederland, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam
telefoon 020 6100820, KvK 41207993 , www.speelgoedinfo.nl, email: info@speelgoedinfo.nl

