Geurenparade (Baby, vanaf ongeveer 4 maanden)
Wat heb je nodig?




Fruit (banaan, citroen, sinaasappel)
Vanille stokje
Bloemetje

Wat ga je doen?
De neus van je baby is erg gevoelig. Test het reukvermogen daarom eens met een geurenparade. Neem je
kleine op schoot en laat hem/haar kennismaken met verschillende geuren. Bijvoorbeeld een banaan,
stukje citroen, stukje sinaasappel, stokje vanille of een klein bloemetje. Laat de geuren één voor één
ruiken. Voor je kindje is dit een geweldige, nieuwe ervaring en ook jij kan meegenieten. Je baby kan een
geur namelijk erg grappig vinden en in de lach schieten, ervan schrikken of je met grote, verbaasde ogen
aankijken. Vindt je baby iets vies ruiken? Dan draait je kindje gewoon zijn/haar hoofd weg. Herhaal de geurenparade over een aantal weken nog
eens om te kijken of je kindje anders op de geuren reageert. Zijn/haar reukvermogen is namelijk nog in volle ontwikkeling.

Smelling Parade (Baby, from about 4 months)

What do you need?




Fruit (banana, lemon, orange)
Vanilla stick
Flower

What are you going to do?
Your baby's nose is very sensitive. Test your baby's sense of smell with a scenting parade. Take your little
one on your lap and introduce him/her to different scents. For example a banana, a piece of lemon, a
piece of orange, a stick of vanilla or a small flower. Let the scents smell one by one. For your child this is a
great new experience and you too can enjoy it. Your baby may find a scent very funny and smile, scare or
look at you with big, surprised eyes. Does your baby smell something dirty? Then your baby will just turn it’s head away. Repeat the smelling parade
in a couple of weeks to see if your baby reacts differently to the smells. His/her sense of smell is still in full development.

