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BINNEN BABY

WAARNEMEN OOGVOLGBEWEGINGENGROTE OGEN

SPEL 2

Materiaal
•  Voorwerpen die jonge kinderen kunnen volgen 
met hun ogen. Bijvoorbeeld een trekautootje of 
een dier aan een koordje, een handpop, bellen-
blaas, een bal die langzaam rolt over de tafel of 
een balletje op een ballenbaan. 

Van sommige voorwerpen die je kind met zijn ogen 
kan volgen kan je de snelheid van de beweging 
bepalen, bijvoorbeeld van een trekdier. Bij andere 
voorwerpen beweegt het voorwerp op zijn eigen 
snelheid, bijvoorbeeld met bellen blazen (langzame 
beweging) of een knikker of ballenbaan (snelle 
beweging). Start met materialen die langzaam 
bewegen. Kijk goed wat je kind kan volgen. Het kan 
handig zijn een spelletje te doen waarvan je het 
tempo aan kan passen.

Oogvolgbewegingen
In de eerste maanden gaat een baby steeds beter 
zien. Hij kan beter naar voorwerpen in de omgeving 
kijken. Maar een baby kan nog moeilijk bewegende 
voorwerpen volgen. Hij kan zijn hoofd nog niet goed 
optillen en de oogvolgbewegingen zijn trager. In de 
eerste maanden leert een kind steeds beter om 
voorwerpen met zijn ogen te volgen. Je kind leert 
meestal tussen 3 en 6 maanden een bewegend 
voorwerp zoals een bal of een trekdier te volgen 
met de ogen. Als je baby met zijn ogen een persoon 
of een bewegend voorwerp volgt, kunnen de 
oogvolgbewegingen in de eerste maanden minder 
vloeiend of zelfs schokkerig zijn. De verwerking van 
visuele informatie in de hersenen moet zich nog 
verder ontwikkelen.

‘Vastplakken’
Baby’s kunnen soms nog staren of ‘vastplakken’ 
aan iets waar ze naar kijken. Soms geeft dat jou 
het gevoel dat je kind dwars langs je heen kijkt. 
Wetenschappers denken dat dit komt omdat bij 
baby’s de hersenstructuren die de visuele aandacht 
regelen nog in ontwikkeling zijn. Je kind kan nog 
niet zo makkelijk switchen van kijken naar het ene 
voorwerp naar kijken naar het andere.

‘Short en long lookers’
Er bestaan verschillen in hoe baby’s naar voorwer-
pen kijken. Je kan ze indelen naar baby’s die een 
voorwerp lang en uitgebreid verkennen, de ‘long 
lookers’ en baby’s die juist heel snel weer naar wat 
anders willen kijken, de ‘short lookers’.

BREINFEITJES

1 Zorg dat je kind lekker zit, 
zodat het goed kan kijken.

2  Beweeg het voorwerp langzaam van links naar rechts of van rechts naar links voor je kind langs.

3 Kijk of je kind het bewegende voorwerp goed 
kan blijven volgen met zijn blik. Beweeg 

anders het voorwerp trager, totdat het kind het 
kan volgen. Zeker bij kinderen met kwetsbare 
hersenen is het belangrijk om hier alert op te zijn. 

Maak op een doos grote ogen en doe er een touwtje 
aan om het te laten bewegen. Jonge kinderen vinden 
grote ogen heel mooi.
Verzin andere voorwerpen die je kan laten bewegen 
door er een touwtje aan te maken. Kies een voor-
werp dat het kind leuk vindt.

Tip!

Speelfeitje
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