
Mijn eerste woorden met BoekStart
Dit kartonnen boekje met vrolijk gekleurde plaatjes benoemt voorwerpen en  
andere zaken uit de directe omgeving van je dreumes, zoals speelgoed, kleding  
en dieren. In lekker lopend rijm worden er per pagina vier woorden geïntroduceerd: 
‘Dit is een emmer en dat is een schep. Dit is een fietsje en dat is een step’ enzovoort. 
Elk woord is in grote, gekleurde letters geschreven en wordt vergezeld van een  
eenvoudig tekeningetje dat dat woord verbeeldt. Op de laatste bladzijde wacht  
een verrassing: in het spiegeltje ziet je kindje zichzelf als knapperd die al die 
nieuwe woordjes heeft geleerd!

Benoemen en herkennen
Vanaf een maand of zes kun je dingen op de plaatjes aanwijzen. Je baby gaat dat  
al volgen. Je kunt ook de vierregelige rijmpjes voorlezen. Je baby zal het nog niet  
begrijpen, maar wel genieten van het zangerige ritme. Terwijl je het versje voorleest, 

kun je op het plaatje aanwijzen waarover er wordt verteld, bijvoorbeeld de egel, de aap, de hamster en het 
schaap. Herhaal steeds dezelfde woorden bij hetzelfde plaatje, zodat je baby ze leert herkennen.

Gezellig samen praten
Met een jaar kent je kindje al veel namen van voorwerpen uit zijn eigen omgeving, ook al zegt het ze nog 
niet allemaal zelf. Het weet dat alle dingen een naam hebben en wil die namen ook graag horen. Er samen 
over praten is gezellig en breidt de woordenschat uit. Bij het benoemen en praten bij de plaatjes kun je in 
je eigen woorden vertellen wat je ziet. Probeer ook of je kind de woorden in het boek begrijpt. Dan kun je 
voorlezen én vertellen. Gebruik het boekje als uitgangspunt om een stapje verder te gaan. Vraag bijvoor-
beeld bij de plaatjes van de wanten en de muts wanneer je kindje die draagt. En wat heeft het aan als het 
regent? (Regenjas en laarzen). En wat gebruik je nog meer als het regent? (Paraplu). 

Echte gesprekjes
Is je dreumes al wat ouder, dan kunnen jullie nog wat verder om je heen kijken. ‘Waar kun je het aapje 
zien?’. In de dierentuin. ‘Welke dieren wonen daar nog meer?’. ‘ Waar hoort het schaap thuis?’. Op de 
boerderij. ‘Welke dieren zie je daar?’. Of bij de emmer en de schep: ‘Wat doe je daarmee?’. Spelen op het 
strand. ‘En wat kan je nog meer met een emmer doen?’. Er water mee halen. Denk bij het verzinnen van 
vragen aan het wie, wat, waar, waarom, waarvoor en hoe. Samen kom je zo tot leuke gesprekjes!
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