
Daar gaan we!
Lopen, paardje rijden, fi etsen, zwemmen, varen, rijden, vliegen: in dit kleurige, 
stevige hardkartonnen boekje vind je zeven bekende kinderliedjes over voort-
bewegen. Van langzaam naar snel. Dat voortbewegen komt ook in de grappige 
illustraties tot uitdrukking. Aangeklede dieren in allerlei vormen en maten bewegen 
zich over de bladzijden. En aan hun grijns of glimlach te zien, hebben ze er plezier 
in. Een vrolijke boel!

Zingen
De liedjes zijn al leuk als je kindje nog heel klein is. Om het rustig te krijgen of 
om dagelijkse activiteiten mee te begeleiden. Loop je die lange gang door, zing dan 
‘Een, twee, in de maat’, heb je je kindje op schoot, speel met hem dan ‘Hop! Hop! 
Hop! Paardje in galop’ (zachtjes als het nog heel klein is). Met de kinder- of wandel-
wagen erop uit: ‘Rijen, rijen, rijen, in een wagentje’. Zo krijgt elke situatie haar 

eigen liedje. Dat geeft veilig heid en vertrouwen. Hoort je kind een bepaald liedje, dan weet het wat er 
gaat gebeuren.

Praten
De plaatjes lenen zich heel goed om erbij te vertellen. Stel vragen over wat er te zien is en wacht geduldig 
af wat er komt. Soms heeft je kind even tijd nodig om na te denken. Je kunt beginnen met aanwijzen 
en benoemen of zoekopdrachtjes geven. Als je vervolgens vraagt wat er gebeurt, ontstaat er vaak een 
verrassend gesprekje: ‘Waar gaan deze dieren naartoe?’, ‘Ze hebben allemaal een sleutel, waar zou die 
op passen?’. Luister goed naar wat je kind zegt en speel daar op in. Zo komen er de mooiste verhalen.

Doen
Is je kindje al een dreumes, dan kun je met hem ‘op reis’. Kom eerst in de stemming door samen het 
boekje te bekijken en de liedjes te zingen. Zet een grote doos klaar waarvan hij zijn eigen vervoermiddel 
mag maken. Een boot, een verhuiswagen, een vliegtuig, alles kan. Het hoeft helemaal niet perfect, 
fantasie doet een hoop! Je kindje mag zijn vervoermiddel vullen met speelgoed dat hij graag wil mee-
nemen. Hij leert daarmee keuzes maken en wordt zich bewust van wat past en wat niet. Doen er meer 
kinderen mee, dan leren ze om zich op elkaars wensen af te stemmen. En tijdens de reis wordt er 
natuurlijk gezongen!
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