Boekidee voor ouders

Een mandje vol. Beer, help eens mee.
Hier bovenop en daar nog twee.

Muis op de fiets
De lol spat eraf bij het muisje dat over het omslag van dit kartonboekje
racet. Met haar beer in het mandje voorop maakt ze haar rondje langs
de kippen, de moestuin en de schommel. Ze geniet van het buiten zijn.

Kleuren herkennen

Plantjes water geven

Je kindje wordt uitgedaagd om op iedere bladzijde op zoek te

Je kunt de belevingswereld van je kindje verbinden met wat er

gaan naar de gele sjaal en de rode fiets. Spelenderwijs benoem

in het boekje gebeurt. Ga net als Muis de plantjes water geven,

je de namen van de kleuren als je bijvoorbeeld ook de bruine beer

of op zoek naar vlinders of een roodborstje. Zijn de eitjes in de

en de blauwe bloempot aanwijst. Zo maak je alvast een begin

koelkast ook wit en hoe zien de radijsjes van de groenteboer eruit?

met het leren van de kleuren.

Misschien ken je iemand die kippen heeft, of een moestuin.

Details

Versje

PAULINE BAARTMANS

Muis, beer, de fiets en de sjaal komen op iedere bladzijde terug.
Dat geeft houvast bij het samen zoeken. Neem ook de tijd

‘Samen op de fiets, wiebel wiebel wiebel,

om alle kleine tekeningen te bekijken. De graantjes die de kip

Hé daar voel ik iets, kriebel kriebel kriebel

oppikt, de beer die in het stro speelt, de veertjes van de kip en

Paardje in de wei, wobbel wobbel wobbel

de zoemende bijtjes en fladderende vlinders. Gebruik zoveel
mogelijk verschillende woorden om al die details te benoemen.
Zo leert je kindje steeds weer nieuwe woorden. Het boekje hoeft

Hou je vast aan mij, daar komt weer een hobbel.’
Uit: Wiele wiele stap van Miep Diekmann (Querido)

ook niet in één keer uit. Je bekijkt de volgende keer weer andere
plaatjes van Muis.
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Tip: Er zijn ook boekjes over Muis voor als je kindje iets ouder
is, bijvoorbeeld Thuis bij Muis (vanaf ca. 2 jaar). Je vindt ze op
Jeugdbibliotheek.nl.
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TIEN
MUISMUISTELTOP TOT
DE FIETS

aar heb je Beer en Muis.
tsen rondjes om het huis.
de kippen - TOK TOK TOK!
jes zoeken in het hok.
e schommel ene, twee...
en fiets een rondje mee!

BoekStart

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