
Vlindertje blij
Alles aan het babyboekje Vlindertje blij is precies in de roos voor baby’s. Het is 
een lekker zacht speelboekje en licht van gewicht. Baby’s kunnen het daardoor 
goed en veilig vasthouden. Het allerleukste is de vlinder met de glinsterende knis
perende vleugels op de voorkant van het boek. Je baby kan er lekker aan frum
melen en er geboeid naar kijken. In het boekje is een vrolijke knalgele zon te zien 
op een fel blauwe achtergrond en een mannetje met een rode puntmuts op een 
felgele achtergrond. Voor volwassenen is het misschien niet zo spannend maar juist 
de contrasten in kleur en zwartwit, de driehoeken, rondjes en vierkanten zijn met 
opzet in dit boekje gezet omdat baby’s daar zo graag naar kijken. Ook de verschil
lende stofjes en stiksels zijn spannend om te voelen. Dat gebeurt nog helemaal 
niet bewust, maar het geeft baby’s wel een aangenaam gevoel. 

Wat doet je baby met het boekje? 
Wat gebeurt er als je het boekje in de buurt van je baby in de box legt? Grijpt je baby er zelf al naar?  
En stopt je baby het boekje ook meteen in de mond als je het in de handjes geeft? Tja, alles moet worden 
onderzocht met de mond, dus ook boekjes. Met stoffen boekjes is dat geen enkel probleem. Eerst voelen 
en onderzoeken baby’s de boekjes en terloops kijken ze naar al die kleurtjes, lijnen en vlakjes. 

Wat kan je doen? 
Eigenlijk is het met boekjes en baby’s zo dat je heel weinig hoeft te doen. Laat je baby z’n eigen gang 
maar gaan. Reik het boekje opnieuw aan als het uit de handjes glipt. Vertel met woorden wat je baby doet: 
ja, je boek moet in je mond. Dat snap ik. Hap, dat is een lekker boekje! Wat zie je? …. mooi hè…. dat zijn 
de eendjes, kwak kwak. Wat voel je? Dat is lekker zacht …Wat hoor je nou…? Dat is een leuk geluidje. 
Toe maar! Dit zijn allemaal voorbeelden van zinnetjes die precies zeggen wat je baby doet en meemaakt. 
En daar gaat het nu vooral om. 

Hé, wat zie ik daar? 
Langzamerhand zal je baby steeds meer gaan kijken naar wat er op de bladzijden te zien is. Dat wordt 
extra spannend als je erbij vertelt. Ook al begrijpt je baby nog niet wat je zegt, je baby geniet van je stem 
en van de klanken in de taal die je gebruikt. Verzin eens een versje bijvoorbeeld bij de zon en het man
netje met de puntmuts. Gebruik woorden die lekker klinken zoals ‘fladdervleugeltjes van het vlindertje’ en 
‘kwakkwakkwak kwaken de eendjes’. 

Een liedje
Je herinnert je vast nog wel het liedje ‘Alle eendjes zwemmen in het water’. Dat is leuk om te zingen bij 
het plaatje van de eendjes. Baby’s vinden het heerlijk om naar liedjes te luisteren, vooral als je ze zelf 
zingt. Je kan het tempo aanpassen en het liedje net zo vaak herhalen als jij en je baby dat leuk vinden.
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