
Friemeldiertjes
Het stoffen boekje in pittige kleuren pakt lekker vast. De pagina’s zijn gevuld  
met zacht materiaal en de buitenste geven een gezellig kraakgeluid. Zeven dieren 
kijken je achtereenvolgens met ronde oogjes aan; de uil ten slotte heeft zijn ogen 
gesloten, het boekje is uit, lekker slapen! Als extra heeft de olifant een ‘echte’ slurf, 
de leeuw een sikje en de poes oortjes om aan te voelen en te trekken. De stof heeft 
leuke patroontjes: stipjes en ruitjes, recht en schuin in verschillende kleuren, nu 
eens als achtergrond, dan weer in het dier, bijvoorbeeld de oortjes van de poes of 
de manen van de leeuw. Een aantrekkelijk, vrolijk geheel!

Op onderzoek
Het boekje oogt en voelt zo aantrekkelijk, dat je baby er vanzelf naar zal grijpen. 
De frisse, heldere kleuren trekken meteen de aandacht. De dik gevulde bladzijden 
voelen lekker aan en het geknisper houdt de aandacht vast. Laat je baby het eerst 

maar fijn zelf onderzoeken. Kijk alvast eens welk dier het meest zijn aandacht trekt. Als je baby gewend is 
aan het boekje kun je daarop ingaan. Ontdek dat nu samen: ‘O, wat een lieve olifant, zie je hem? Hij heeft 
een hele lange neus, dat is zijn slurf (laat je baby eraan trekken). En kijk, hij heeft een vriendje. Dat is een 
muis, piep-piep.’ Ook bij alle andere dieren valt te vertellen en hun geluiden na te bootsen. Het boekje is  
zo uitnodigend, dat praten bij de afbeeldingen vanzelf gaat!

Steeds weer nieuw
Als de aandacht verslapt, leg je het boekje weg. Echt uit het zicht, dan is het na een tijdje weer nieuw.  
Als het in de buurt van je baby blijft liggen, gaat de verrassing ervan af, waardoor het moeilijker wordt  
de aandacht opnieuw te trekken. Ook al is er voor je baby nu nog geen verschil tussen een boekje en  
speelgoed, hij zal al gauw ervaren dat dit ‘speeltje’ verband houdt met warmte en aandacht, dat het iets 
is waarmee je samen bezig bent. Zodat hij na een tijdje het boekje met enthousiast gekraai herkent!

Verder ontdekken
De dieren zijn niet willekeurig gekozen, maar verbeelden twee aan twee tegenstellingen. Een kleine  
muis naast een grote olifant, een prikkende egel (die er heel aardig uitziet) naast een zacht, wollig schaap, 
een ‘koude’ pinguïn naast een ‘warme’ leeuw met zonnige manen. En een wakkere poes op de voorkant 
met een slapende uil op de achterkant. Een mooi aanknopingspunt om samen te praten en een begin te 
maken met het leren van tegengestelde begrippen.
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