BoekStart
Boekidee voor ouders

Spelen tot het donker wordt

In dit schattige kartonnen boekje staat het spel van twee dreumesen centraal. Ze spelen
binnen en buiten, in bad, aan het strand en in de sneeuw. En ze spelen van ’s morgens
tot ’s avonds. Het is duidelijk dat dit vriendjes zijn, die dicht bij elkaar wonen en elkaar
iedere dag opnieuw weer opzoeken.

Spelen = leren
In het tweede levensjaar gaat de ontwikkeling van je kleintje

verzin er een verhaaltje bij en vraag je kindje om te vertellen wat

in een sneltreinvaart. Leren lopen is misschien wel de meest

het ziet. Na verloop van tijd zal je kindje jouw woorden zelf gaan

ingrijpende verandering, maar dat geldt ook voor de fijne

gebruiken.

motoriek: het gericht pakken en neerleggen van voorwerpen.
En voor de taalontwikkeling: steeds meer woordjes begrijpen en

Nadoen

uitspreken en zinnetjes maken. Die ontwikkeling is in het spel

Fantasie is een belangrijk onderdeel van het kinderspel. Jonge

heel goed te volgen. Spelen = leren en leren = spelen.

kinderen kunnen enorm opgaan in hun fantasiespel: jij was de
dokter en ik had pijn in mijn vinger; ik was de juf en jij moest

Woorden geven

leren schrijven. Kinderen imiteren hun omgeving, doen jou na,

Het samen spelen is op deze leeftijd niet zo vanzelfsprekend, maar

dus! Op deze site kom je meer te weten over het spel van jonge

het spel van de vriendjes in dit boekje is heerlijk om te zien. Er valt

kinderen en hoe je ze kunt helpen in hun ontwikkeling.

op iedere bladzijde veel te vertellen, en je kleintje zal zich goed
herkennen in een van de kindjes. Neem de tijd om de bladzijden
goed te bekijken. Vertel wat je ziet, geef woorden aan de dingen,
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Boekidee door: Lea Kessels

Tip: Wil je meer weten over voorlezen aan je baby? Ga dan naar
boekstart.nl/voorleestips.

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

