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Boekidee voor ouders

Milo de kat gaat op stap
Eén van de vragen die jonge ouders vaak stellen in de Bibliotheek is: op welke
leeftijd kan ik gaan voorlezen aan mijn kindje? Het antwoord is: vanaf drie
maanden zijn er boekjes die je kunt gebruiken. Oeps, dan al?? Hoe doe je dat?

Spelen met boekjes
Voorlezen kun je op heel veel manieren, en spelen met een boekje
is eigenlijk ook voorlezen. En zo kun je het voorlezen met baby’s

De buitenwereld van je kindje

dan ook het beste omschrijven: spelen met een boekje.

Maar dit boekje gaat veel langer mee: de voorwerpen en

Zodra een baby iets kan vastpakken, en dat is al heel gauw, kan

figuren op de plaatjes zullen in het dagelijks leven van je baby

het ook met zijn handje naar een stoffen boekje grijpen. De

langskomen: de poes van de buren, het verkeer op straat en de

oogjes proberen te focussen op het plaatje, en door zachtjes te

vlinders en vogels in de lucht. Alles heeft een naam, maakt geluid,

praten, te vertellen of een liedje te zingen, is de aandacht volledig

heeft een kleur en een vorm. Tijdens het voorlezen bekijk je

bij het boekje. Aanvankelijk is het spel dus nog heel rustig, maar

de plaatjes en leg je de link naar wat je eerder hebt gezien. Zo

het levert korte, hele dierbare en intensieve ervaringen op.

maak je de buitenwereld steeds groter en geef je woorden aan

Is je kindje wat groter, dan belandt het boekje vaak in de mond, er

de dingen om je heen. En het belangrijkste is: je hebt plezier met

wordt mee gewapperd en gegooid. Een heerlijk spelletje als papa

elkaar. Dus gauw naar de Bibliotheek voor nóg een boekje.

of mama het boekje weer opraapt.
Tip: Wil je meer weten over voorlezen aan je baby? Ga dan naar
boekstart.nl/voorleestips.
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Op boekstart.nl/boekidee vind je nog meer tips bij BoekStart-
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kofferboekjes.
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