
Gonnie gaat op stap
Het parmantige gansje Gonnie met haar rode laarsjes verkent haar omgeving. 
Ze hoort gemekker en ontmoet een schaap, ze ziet iets vliegen: het is een vlinder, 
de kip scharrelt in het stro, een muisje piept vanachter een berg bladeren, twee 
konijntjes huppelen in het rond en kikkers springen over elkaar heen. En wie komt 
daar aangelopen? Het is Gijsje met zijn blauwe laarsjes! Dit lieve, zachte, stralend 
witte stoffen boekje vraagt erom meteen opgepakt te worden. Het is knuffelig 
zacht en maakt uitnodigende kraakgeluidjes.

Zelf ontdekken
Geef je baby de tijd om fi jn op onderzoek uit te gaan en het boekje zelf te ontdekken. 
Moedig hem daarbij aan door commentaar te geven op wat hij ziet, voelt en hoort. 
Je baby gebruikt al zijn zintuigen! Als je baby het boekje nog niet zelf kan pakken, 

hou jij het voor hem vast. Je zult zien dat zijn oogjes zich onmiddellijk fi xeren. Houd hem een plaatje voor 
dat jou aanspreekt, zodat je er iets bij kunt vertellen. Of zing een toepasselijk liedje, bijvoorbeeld bij het 
schaap: ‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol’ of ‘Slaap kindje, slaap’, bij de kip ‘Boer, wat zeg je van mijn 
kippen’ en bij Gonnie en Gijsje ‘Alle eendjes zwemmen in het water’.

Zingen en spelen
Liedjes zingen blijft leuk, ook als je baby al wat ouder is. Je kunt er dan samen bewegingen bij maken 
of er spelletjes bij doen, zoals bij het muisje: ‘Wie is er in je nekje gekropen’. Of een kiekeboe-spelletje: in 
het midden van het boekje zit een krakend fl apje waarachter de ene keer de kip zich verstopt en de andere 
keer het muisje. Laat je kindje raden: ‘Wie zit er achter de bladeren?’. Maak het geluid van de kip of van 
de muis. Het maken van geluiden kan ook bij de andere dieren. Benoem die geluiden: het schaap mekkert, 
de muis piept, de kikkers kwaken. Of noem andere kenmerken van de dieren en maak daar bewegingen bij. 
De vlinder vliegt. Fladder met je vingers en laat ‘de vlinder’ zachtjes landen op het wangetje van je kindje. 
Of maak met je neus de snuffelbewegingen van de konijntjes en eindig in zijn nekje. Plezier voor twee!

Omgaan met een boekje
Behalve plezier beleven aan de inhoud van het boekje, leert je kindje ook wat een boekje op zichzelf is. 
Je kunt het bekijken, open maken en weer dichtdoen, erin bladeren, in het midden beginnen, er kriskras 
doorheen gaan, omdraaien. Laat hem lekker zijn gang gaan om dit allemaal zelf te ontdekken! Zo merk 
je ook wat zijn favoriete plaatje is. Dat zal hij vaak opzoeken en er langer naar kijken. Vertel wat daarop 
te zien is en wijs het aan met je vinger. Laat je kindje het tempo bepalen en blijf bij een plaatje zolang hij 
er nog mee bezig wil zijn. Lees de tekst voor, als die erbij staat. Het geeft niet als die nog te moeilijk is. 
Je kindje geniet van het ritme van de woorden en raakt vertrouwd met boekentaal. Vertel daarna in je 
eigen woorden wat je hebt gelezen of benoem enkele begrippen en wijs die aan. Zo leert je kindje al 
vroeg met boeken omgaan en ervaart hij hoe fi jn samen lezen is!
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