Baby-thuis-Tip
Beste ouders/verzorgers,
Nu de baby’s niet meer naar de kinderopvang gaan,
geven we graag wat tips en weetjes voor bij jullie thuis!
Er worden de laatste weken veel tips gedeeld voor activiteiten met kinderen, zodat zij, ook nu ze
lange tijd thuis zijn, activiteiten aangeboden
krijgen waardoor ze weer nieuwe dingen kunnen
leren. Maar wat kun je thuis doen met je baby?

Hoe leert jouw baby?
Laten we voorop stellen dat alle kinderen (en vooral baby’s) een natuurlijke drang hebben om zich te
ontwikkelen. Ze worden geboren met de natuurlijke, spontane neiging om op alle mogelijke manieren met hun
omgeving contact te maken; hierbij ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en verwerven ze kennis.

Trots op jezelf als iets nieuws gelukt is
Dit betekent dat een baby er altijd op uit is om
iets nieuws te leren. Want waarom zou een
baby zichzelf anders uitdagen om te gaan
kruipen wanneer zij net het rollen zo lekker
onder de knie heeft? Of willen leren lopen net
nu ze perfect kan kruipen?
Dit heeft te maken met ons interne beloningssysteem; je bent trots op jezelf als iets nieuws
je gelukt is en dat vraagt naar meer!
Bij baby’s zit het leren van nieuwe dingen in
hele subtiele dingen, je ziet het bijvoorbeeld
in het aandachtig kijken en spelen met wat ze
voor handen hebben, vanuit hun eigen
interesse en op hun eigen tempo.
Leren vindt plaats als een baby actief betrokken is bij een activiteit die zijzelf heeft uitgekozen.
Ze leren uit zichzelf, van hun ervaringen. Alles wat daar voor nodig is, is dat je ze in aanraking met verschillende
(huishoudelijke) voorwerpen brengt en hen daar mee laat spelen. Het enige wat je hoeft te doen is goed kijken
naar wat je baby laat zien, omdat zij door haar doen en laten laat zien waar ze wat het leren betreft aan toe is.

Tip voor thuis
Een baby kan pas iets nieuws leren als zij het in verband kan brengen met iets dat haar al vertrouwd is.
Bijvoorbeeld een baby die weet hoe ze met een rammelaar moet schudden kun je een flesje gevuld met wat
macaroni of droge bonen geven. Als ze ermee schudt en het rammelende geluid hoort, zal ze zich realiseren dat
het nieuwe speeltje lijkt op haar oude rammelaar. Ze kan dit begrijpen en het heeft betekenis voor haar omdat
ze weet wat ze ermee moet doen. Ze zal leren dat verschillende voorwerpen verschillende geluiden hebben.
Waar speelt jouw baby het liefst mee? Deel je een foto met ons?
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