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Kijk,
de bal!

DREUMES

BREINFEITJE

• Een bal

Joint attention

Experimenteer met ballen met verschillende
texturen, een grote zachte bal of juist een kleine
wat hardere bal of een bal met ‘spikkels’, etc.
Wat vindt jouw kind leuk?
• Speelgoed op wielen

Dit spel doet een beroep op de volgehouden
aandacht maar ook op joint attention. Dat geldt ook
voor andere spelen in dit boek.
Joint attention is dat je kind zijn aandacht gericht
kan delen met iemand anders. Joint attention heeft
invloed op het kunnen vasthouden van de aandacht
bij een spel. De ontwikkeling van joint attention start
tussen 8–15 maanden.
Je kind volgt dan de bal met zijn ogen, wijst er naar
en maakt oogcontact met je als je de bal gooit. Zo
kun je samen plezier hebben bij dit over-en weerspel. De interactie tussen jou en je kind tijdens het
samen spelen is enorm belangrijk. Hierdoor worden
netwerken in de hersenen van je kind opgebouwd,
die de ontwikkeling van de communicatieve en
sociale vaardigheden ondersteunen.

Ontwikkelniveaus joint attention

1

Ga tegenover elkaar zitten met de benen tegen of in elkaar. Zo creëer je een
klein speelveld. Zeg: ‘Kijk de bal’. Rol de bal pas als het kindje de bal ‘vangt
met zijn blik’.

Hi" k#t
de aap!
Broe!m

NIVEAU 1

2

Je kind kan de aandacht van de ander volgen.
Bijvoorbeeld je kind kijkt naar je als je een bal of een
autootje beweegt.

NIVEAU 2

Je kind kan de aandacht van de ander sturen.
Bijvoorbeeld je kind wijst naar de bal waar het mee wil
spelen of naar speelgoed dat het aan je wil laten zien.
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Mag ik
de bal?

TIPS!

• Oogcontact bij je baby of dreumes is nog vluchtig.
Hij kan nog maar heel kort gericht kijken.
• Neem de tijd om contact te krijgen. Kinderen met
kwetsbare hersenen hebben hier vaak meer tijd
voor nodig.
• Zorg dat je de aandacht van je kindje ‘vangt’.
• Ondersteun je handelingen met gebaren en korte
woorden zoals: ‘Hier komt de bal.’
• Kan je kind zijn aandacht beter vasthouden als je
de beweging ondersteunt met een geluid? Zeg
bijvoorbeeld: ‘Zoefff’ of ‘broemmm’.

Kijk of het lukt dat je kind de bal terugrolt.
Zeg: ‘Mag ik de bal?’ Anders pak je de bal
en rol je de bal weer rustig naar je kind. Pakt je
kind de bal?

Speelfeitjes
Wat is belangrijk bij spelen?

• Oogcontact maken.
• Kijken naar elkaar: ‘blikken uitwisselen’.
• Gebaren maken, bijvoorbeeld ergens naar wijzen.
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