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HET KIND EN ZIJN SPEL 
Spel en speelgoed voor BABY EN DREUMES van 0 tot 2 jaar 
 
BABY 
Als een baby geboren is, stromen de cadeautjes binnen. De geschenken variëren van kleertjes, slofjes en 
slabbetjes tot auto's en tienerpoppen toe. De meeste cadeaus krijgen een vast plekje in de babykamer want de 
eerste tijd heeft de baby weinig speeltjes nodig. 
 
De eerste 3 maanden is de baby uitsluitend druk met slapen, eten, kijken, geluidjes maken en luisteren. 
Wiegeliedjes spreken het kindje het meeste aan. Een muziekdoosje is een welkom geschenk want een muziekje 
voor het slapen gaan is erg rustgevend. 
 
Zo rond de drie maanden begint de baby heel bewust bewegingen te volgen. Een mobiel boven wieg of bed is dan 
aan te raden want de beweegbare onderdeeltjes zijn voor het kleintje erg interessant. Het kindje probeert nu ook 
van alles te grijpen, wat hem overigens nog erg slecht afgaat. Echte rammelaars zijn dan nog te moeilijk, maar er 
zijn polsrammelaars, zachte rammelpoppetjes, zelfs rammelsokjes te koop die voor deze kleintjes heel geschikt 
zijn. Door het bewegen ontstaat immers een geluidje. De baby begint nu alle felle kleuren te onderscheiden. Niet 
verwonderlijk dus dat veel babyspeelgoed in helle kleuren is uitgevoerd. 
 
Tegen het einde van het eerste halfjaar begint de baby echt te grijpen. Een rammelaar is dan een noodzakelijk 
stuk speelgoed. Ze zijn er in blank hout, kunststof en zachte stof. Kies wel voor een goede kwaliteit, want baby's 
steken alles in hun mond. Er is keus te over. 
Grijpen, maar ook gooien zijn voor de baby van 6 tot 9 maanden de belangrijkste bezigheden. Dit komt ook omdat 
ze in die periode leren zitten. Alles komt nu gemakkelijker binnen handbereik. Lappen knuffelbeesten en -poppen 
mogen niet ontbreken.  
Waterspeeltjes staan nu ook op de verlanglijst.  
 
Zo rond de 9 maanden is menige baby enkele uurtjes per dag in de box. 
Een activity-center is voor een boxkind een ideaal stuk speelgoed. Ze kunnen met hun handjes, maar ook met de 
voetjes, de verschillende onderdelen bewegen, die dan weer verschillende geluiden maken. Ook een boxgym is 
aan te raden omdat het kind er tegen kan slaan, het kan grijpen en zich zelf op gegeven moment kan optrekken. 
 
Verder begint het kind op deze leeftijd dingen te stapelen en van alles ergens in te stoppen en er weer uit te 
halen. Geluiden maken kan met een trommel en een babytelefoon. 
 
Speelgoed voor de baby: 
Versjesboek met wiegeliedjes 
Muziekdoosje 
Mobiel, kinderwagenhanger 
Rammelaar, bijtfiguren 
Babygym, activity-center, duikelaar 
Badspeelgoed 

Bal van badstof of plastic 
Zachte (wasbare) knuffelpop of knuffeldier  
Stapelbekers, blokken  
Trommel, hamerbank 
Looprek, duwkar 
Grote plastic auto 
Babytelefoon 
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DREUMES 
De dreumes, in de leeftijd van 1 tot 2 jaar, heeft het grijpstadium achter zich en wil de wereld ontdekken, al 
kruipend of lopend, met alle gevaren van dien. 
Het kind moet daarom tegen deze gevaren beschermd worden op het moment dat hij niet langer in de box wil 
spelen. 
Deze leeftijd heeft groot speelgoed nodig omdat het zijn bewegingen nog niet helemaal onder controle heeft. Het 
is de leeftijd van de trekdieren, de duwkarren (liefst gevuld met grote blokken), de loopauto, een zachte bal en 
een auto (liefst met laadbak). 
 
Naast bewegen en iets voortbewegen is er het knoeien met water en zand en het  
scheuren van papier. In de zomertijd een zandbak en een (apart) badje geeft de dreumes veel speelplezier.  
 
De vulspelletjes uit het eerste jaar worden nu wat heftiger. Het vullen van het emmertje met de vormpjes, het 
leeggooien, het weer vullen en weer leeggooien kan hem uren vermaken. Ook in de zandbak is het laden en 
lossen een leuke bezigheid. 
 
De behoefte aan het scheuren van papier kost menig gezin enkele dure boekwerken of tijdschriften. Geef liever 
wat oude tijdschriften. Het gaat immers om de handeling. De goede boeken in de kast hoeven daar niet onder te 
lijden.  
 
De dreumes is rond zijn eerste verjaardag toe aan zijn eerste prentenboek, gemaakt van karton of stof. Op elke 
pagina staat een plaatje afgebeeld uit zijn directe omgeving.  
 
Omdat hij zo graag scheurt is stevig karton of stof noodzakelijk om er een tijd plezier van te hebben. Ook 
kinderversjes (er zijn boeken te over) helpen bij de ontwikkeling van de taal. 
 
Het kind gaat alles nadoen: pop moet een eigen badje hebben en een eigen wiegje. Een troetellap of troetelbeest 
mag, we herhalen het nog maar eens, niet ontbreken. 
 
De eerste puzzel voor deze leeftijd is de vormenstoof: een houten of kunststof kist met gaten in verschillende 
vormen. Kunst is, de goede vorm door het goede gat te doen.  
 
Denk ook aan muziekinstrumenten zoals trommels, fluitjes en trompetten. Deze vallen nu erg in de smaak. 
 
Zorg dat de dreumes die niet (meer) in de box zit een eigen hoekje heeft in de kamer, vlak bij de anderen.  
 
Speelgoed voor de dreumes: 
Badje en bad spulletjes, drijfbeestjes 
Zandbak, vormpjes, schepje en emmer  
Vingerverf 
Tas of mandje, vormenstoof, blokken 
Pop, poppenbed, poppenfles, poppenservies 
Kartonnen of stoffen plaatjesboeken, versjes- en rijmpjesboeken, voorleesboeken. 
Duwspeeltjes 
Muziekinstrumenten, radio, fluit,  
trompet, trommel 
Trekkar en loopauto 
Stapelspeeltjes 
Grote trein, auto, boot 
Bal 


