
Zing mee met Kleine Ezel

Kleine Ezel moet in bad en naar bed. Natuurlijk heeft hij – zoals alle kleintjes – aller-

lei liedjes van verlangen. Hij is nog lang niet moe, zijn oortjes willen niet in bad, piep-

eend moet eerst, dan het bootje, en liefst al het andere speelgoed ook – dus kan

hijzelf er niet meer bij… Maar mama Ezel weet wel hoe ze daarmee om moet gaan

en uiteindelijk plonst Kleine Ezel heerlijk in het sop om daarna lekker afgedroogd te

worden in een grote handdoek en vervolgens bij mama op schoot in slaap te vallen.

Uit het mooi verzorgde boekje spreekt geborgenheid. Zowel kleintjes als de voor -

lezers zullen zich erin herkennen. De illustraties op de rechterpagina’s ondersteunen

het verhaaltje en de liedjes die op de rechterpagina’s staan: bij elke situatie een 

bekend kinderliedje. Drie liedjes zijn speciaal voor deze uitgave geschreven.

Liedjes zingen voor baby’s
Nog zonder dat ze iets van het boekje begrijpen, zijn de liedjes al te zingen voor baby’s. Ze sluiten prima

aan op het dagelijkse bad- en bedritueel. En ook in de kinderopvang: bij het luier verschonen of voor het

slaapje. Dat zijn hele natuurlijke momenten om een liedje te zingen. Je zult merken dat je baby bij steeds

hetzelfde liedje bij hetzelfde moment, al snel blijk geeft van herkenning.

Verhaaltje voorlezen aan dreumesen
Aan kinderen vanaf zo’n twee jaar kan het verhaaltje voorgelezen worden. Je kindje zal het moment van 

in bad gaan herkennen en weten dat dat het einde van de dag betekent. Misschien heeft hij daar ook nooit

zin in, net als Kleine Ezel. Allemaal aanknopingspunten om samen over te praten bij de plaatjes. Bekijk ze

samen en praat over wat er te zien is. Ook de liedjes zingen blijft leuk.

Liedjes met spelletjes
De liedjes nodigen uit om er samen bewegingsspelletjes bij te doen. Baby’s genieten van het contact en

het ritme, dreumesen schaterlachen bij een lekker wild Hop hop paardje en peuters vinden dat nog steeds

leuk. Spelenderwijs worden lichaamsdelen benoemd bij een liedjes als Met je oren kun je ruiken, een van

de nieuwe liedjes die speciaal voor dit boekje werden geschreven. Hilariteit alom en succes verzekerd!
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