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Mijn eerste Fiep-boek

Als je in Nederland bent opgegroeid, zullen de tekeningen in dit boekje je
ongetwijfeld vertrouwd voorkomen. Generaties zijn groot geworden met Pluk
van de Petteflet en Floddertje!. En Jip en Janneke komen we nog steeds veelvuldig
tegen op kinderservies en speelgoed.
Wipneusjes en piekharen

Ook in dit boekje zijn de typische Fiep-figuurtjes met de

wipneusjes en piekharen te vinden. De pagina’s vertellen los van
elkaar een verhaaltje, bijvoorbeeld: de kindjes zijn in de boom

geklommen. Wat doen ze daar? Je kunt ze tellen en namen geven.
En wat voor boom is dat?

Zingen

Behalve praten en boekjes kijken is ook zingen een leuke

bezigheid om met je kleintje te doen. Liedjes zingen is goed
voor de taalontwikkeling en het is heel gezellig om samen te
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doen. Het stelt je kindje gerust en het kan lekker mee bewegen

Alledaagse onderwerpen

De onderwerpen komen uit het leven van alledag: spelen, dieren,
het weer. Je kunt altijd wel een link leggen met de werkelijkheid

op dat moment. Dit is een belangrijk onderdeel van het leren

van taal: alles heeft een naam. Je kindje leert die woorden
spelenderwijs. Aanvankelijk passief: het kan de woorden nog niet
(goed) uitspreken, maar weet wel wat ze betekenen. Het geeft
een fijn gevoel als je woorden hebt voor de dingen om je heen.
Je begrijpt meer en je wordt beter begrepen. Dat voorkomt veel
frustratie.
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op de klanken en het ritme van je stem. BoekStart heeft een
voorleesliedje laten maken – De Voorleestrom – waarvan je de
tekst achter in het boekje vindt. Is Nederlands niet je moedertaal?
Het liedje is ook nog in tien andere talen vertaald. De melodie is
te vinden op boekstart.nl/voorleestrom. Als je het liedje eenmaal
kent, kun je het zingen op het moment dat je wilt gaan voorlezen.
Je zult zien dat je kindje dat snel oppikt!
Tip: Vraag eens in de kinderopvang of ze het liedje ook kennen?

Op boekstart.nl/boekidee vind je nog meer tips bij BoekStartkofferboekjes.

