
Kleuren
Een goed babyboekje prikkelt alle zintuigen. Kleuren voldoet grotendeels aan die eis, 
bijna alle zintuigen komen aan hun trekken. De felgekleurde visjes, het gekraak van 
de eerste pagina, de lintjes en de zachte vulling geven je baby veel om te beleven.

Wat zie ik?
Denk nou niet meteen dat je je baby van drie maanden de kleuren moet leren. Het is 
vooral het contrast van de illustraties dat de aandacht zal trekken. Baby-oogjes zijn 
volop in ontwikkeling en het scherp stellen gaat nog niet zo goed. Door het boekje 
rustig op een afstand van zo’n 30 centimeter te houden, kan je baby zich op zijn/
haar eigen tempo focussen. Als de aandacht is getrokken kun je het boekje langzaam 
opzij bewegen. Kijk hoe de oogjes het boekje volgen. Ga niet te lang door, dit is hard 
werken voor je kindje.

Wat hoor ik?
Een volgende stap is het geluid van de folie, die al snel door je baby wordt opgemerkt. Het gekraak wordt 
waargenomen en het hoofdje draait in de richting waar het vandaan komt. Je kindje zal het geluid al gauw 
herkennen.

Wat voel ik?
Zodra de handjes gaan grijpen worden de gekleurde lintjes interessant. Met eindeloos geduld bewegen 
de vingertjes richting de flapjes, aanvankelijk nog heen en weer bewegend, maar alras volgen de grijp-
bewegingen. Een fantastische oefening in fijne motoriek. 

Leuk spelletje
Intussen wordt de grove motoriek ook niet verwaarloosd: het boekje wappert in het rond, valt op de grond, 
eerst per ongeluk, tot verbazing van je baby: waar is het boekje nou?. Maar zodra het kindje tot de ontdek-
king komt dat iets wat je niet kunt zien niet echt weg is, komt de fase van het eindeloos op de grond gooien, 
oprapen en zo verder. Een heerlijk spelletje als je een maand of acht bent, en nog maanden daarna.

Lekker bezig
Als je kindje opgroeit met boekjes in de buurt, zal het zich op enig moment toeleggen op het bladeren: 
van achter naar voor en van voor naar achter. Wat is dat leuk om te doen. Ook dit is fijne motoriek en door 
het te oefenen met zo’n lichtgewicht boekje, is de stap naar een kartonboekje straks niet zo groot. 

Van mij!
Maar welk zintuig komt er dan niet aan bod? De neus natuurlijk! Als het goed is, ruikt het boekje vrij  
neutraal als je het in je bezit krijgt. Maar de eigen geur komt er vanzelf in als je kindje het lekker in de 
mond stopt en erop gaat sabbelen, ermee slaapt, speelt en wappert. Dan is het pas echt ‘mijn boekje’.
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