
‘Schud de dolio’ is prettig vast te pakken voor het kind. Het 
stimuleert de greep en grijpen. Door de bewegende delen, wordt 
het kind uitgenodigd met de Dolio te schudden. Het ontwikkelt 

daarmee controle over handen en armen. Het van hand tot hand 
overpakken wordt aangemoedigd. Hiermee wordt de lichaamsas 

doorkruist.

Het jonge kind  heeft de eigen handjes ontdekt en kan gerichter 
pakken en bewegen. Dit wordt gestimuleerd en geoefend. 

De mond is de meest gevoelige plek van het lichaam van het 
jonge kind, vandaar dat het alles in mond stopt. ‘Schud de dolio’  

is zo afgewerkt dat dit kan.

Ons team van experts staat midden in de wereld en doet daar 
inspiratie op. We zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in het 

onderwijs, sluiten daarop aan en soms zijn we deze zelfs voor! 

Naar het gedachtengoed van Montesorri
Duurzame materialen 
Eerste vaardigheden 
Samenhang in aanbod 

Schud de dolio

Educo team
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Inspired by Montessori
Durable materials 
First skills 
Coherence in offer  

Move the dolio

Educo team

The shapes of  ‘Move the dolio’ are easy for a child to grasp. It 
stimulates grasping and gripping. The moving parts encourage 
the child to shake the dolio, giving the child greater control of 
their hands and arms. Hand-to-hand transfers are encouraged. 

The body axis is traversed.

The child discovers their own hands and can grasp and move in a 
more targeted way. This is encouraged and practised. 

The mouth is the most sensitive part of a child’s body, which is 
why they tend to put everything in their mouth. ‘Move the dolio’ 

was designed with this in mind.

Our team of experts is constantly tuned in to the worldly 
developments and draws inspiration from it. We are up to speed 
with the developments in education, we align ourselves to them 

and sometimes we are even ahead of them! 
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