BoekStart
Boekidee voor ouders

Pip en Posy zijn beste vriendjes
Nijntje, Dikkie Dik en Kikker zijn bekende boekfiguurtjes waar kinderen al
generaties lang mee opgroeien. Ook Pip en Posy sluiten kinderen en ouders
zeker snel in hun hart.
Levensechte peuters

Actie

Pip en Posy zijn weliswaar niet van oorsprong Nederlands, maar

Op iedere pagina zijn Pip en Posy samen bezig. Bekijk bijvoorbeeld

verdienen een volwaardige plek in het leven van onze kleintjes.

de pagina waar Pip en Posy bellen blazen. Ga gezellig met je kindje

Over Konijn Pip en Muis Posy zijn al meerdere prentenboeken

bellen blazen en laat het de bellen doorprikken. Of pak enkele

gemaakt waarin de twee tot leven komen als echte peuters van

voorwerpen die in het boek voorkomen erbij: een duploblokje, een

vlees en bloed. Papa en mama komen er niet aan te pas, maar de

knuffel of een tandenborstel. Zo kun je bij ieder pagina stilstaan

‘avonturen’ die de twee beleven zijn uit het leven gegrepen. Samen

en hoef je ook niet het hele boekje in een keer door te lezen. Er

spelen doen kinderen nog nauwelijks voor hun vierde levensjaar,

zijn genoeg aanknopingspunten om aan te sluiten bij de eigen

maar speelgoed afpakken, ruzie maken en verdriet hebben om

belevingswereld.

een kapotte ballon komt in ieder dreumes- of peuterleventje voor.

Emoties
Details

Pip en Posy hebben plezier, maar zijn ook wel eens verdrietig.

Blader je door het boekje, dan vallen de levendige kleuren en de

Bekijk de gezichtsuitdrukking en praat erover met je kindje.

vele details meteen op. Pip en Posy dragen kleren en lijken dus
op gewone peuters, maar er zijn ook veel dieren te zien in hun

Tip: Laat je kindje zelf bladeren in het boekje: open, dicht, ook op

natuurlijke rol. Bekijk ze met je kindje en wijs ze aan: de vlinders, de

de grond gooien is een leuk spelletje. Als het lukt wijs je iets aan

slakjes, vogels en miertjes. Door enthousiast te reageren op wat je

en benoem je het.

baby doet, hoort je baby nieuwe woorden. Bespreek wat de dieren
doen, welke geluiden ze maken en hoe ze zich voortbewegen.
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Op boekstart.nl/boekidee vind je nog meer tips bij BoekStartkofferboekjes.

