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Dikkie Dik op de boerderij
‘Een bloem en een bij
de kip legt een ei
een schaap in de wei
en kijk… dit ben jij!’
Rond dit eenvoudige, goedlopende, vierregelige rijmpje is dit stoffen boekje
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gemaakt met de bekende rode kater in de hoofdrol. Elke twee naast elkaar liggende
bladzijden laten een regel van het versje zien. Een mooie rode klaproos en Dikkie
Dik die een bij probeert te vangen; een witte kip met een donzig geel kuiken en
Dikkie Dik die naar het ei komt kijken; een schaap in een wei vol bloemen en ook
weer Dikkie Dik. Op de achterkant van het boekje is spiegelende folie genaaid: ‘en
kijk… dit ben jij!’.

Zelf doen
Het boekje oogt en voelt zo aantrekkelijk, dat je baby er vanzelf naar zal grijpen om te onderzoeken wat
dat voor interessants is. De frisse, heldere kleuren trekken al meteen de aandacht. De dik gevulde blad
zijden voelen lekker aan en bij aanraking is een zacht geknisper te horen. Laat je baby het eerst maar
eens zelf onderzoeken. Let alvast op waar de meeste aandacht naar uitgaat. Als extra verrassing biedt
elke afbeelding een uitdaging in de vorm van een flapje, voelelement en er is natuurlijk het spiegeltje.

Beetje sturen
Wanneer je baby gewend is aan het boekje kun je ingaan op het onderdeel waarnaar de meeste aandacht
uitgaat. Ontdek dat nu samen: ‘O, wat een mooie, rode bloem. Kijk eens, zijn blaadjes flapperen in de
wind’ (beweeg het flapje, waardoor het bijtje zichtbaar wordt). ‘Hé, wat is dat? Een bij! Wat doet de bij?
Bzzzzz.’ Het boekje is zo uitnodigend, dat praten bij de afbeeldingen vanzelf gaat!

Veel interactie
Kijk heel goed en volg je kind. Het zal bijvoorbeeld aan de pluizige kop van het schaap plukken, of wrijven
over het badstoffen kuikentje. Doe dat na, en pluk of voel vervolgens aan de eigen kleding of aan iets wat
je kind aan heeft. Laat zo verschillende stoffen voelen.
Het spiegeltje leent zich bij uitstek voor interactie. Laat je baby erin kijken, kijk er zelf in, kijk er samen in,
en lachen maar! Succes verzekerd, wat een pret.

