BoekStart
Boekidee voor ouders

Contrastrijke plaatjes om de visuele ontwikkeling te stimuleren
Baby’s allereerste kijkboekje
Dit vierkante, stevige boekje van glanzend hardkarton is mooi
uitgevoerd in zwart-wit met enkele sprekende kleuren: helder rood,
geel en blauw. Er zijn een beertje, een vis, een paraplu, een bijtje en een
bloem te zien naast geometrische patronen. Heel eenvoudig, maar juist
daardoor heeft het je baby veel te bieden!
Rustig kijken

Praten en zingen

Probeer maar eens. Kies een afbeelding en laat die aan je baby

Het is gezellig om te praten bij de plaatjes. Ook al begrijpt je

zien. Houd het boekje op kijkafstand voor het gezichtje en zeg iets

baby nog niet wat je zegt, hij geniet van de klank van je stem.

van: ‘Kijk wat een lief beertje, het kijkt ook naar jou, zie je dat?’.

Je zult er versteld van staan hoe snel hij al begrippen oppikt.

Houd het boekje stil, zodat je baby goed in zich kan opnemen wat

Behalve dat jullie hiermee samen een band opbouwen, begin je

hij ziet. Daar gaan zijn oogjes naar de ronde ogen van het beertje.

hierdoor ook al met het opbouwen van zijn woordenschat. Heb je

Je zult merken dat je kleintje er als gebiologeerd naar kijkt. De

niet zo’n inspiratie? Zing dan een liedje: ‘Het regent, het regent,

afbeeldingen zijn heel contrastrijk, dat houdt goed de aandacht

alle pannetjes worden nat!’. ‘Visje, visje in het water’ en ‘Ik zag

van je baby vast. Ga na een tijdje naar een ander plaatje.

twee beren broodjes smeren’ zijn ook toepasselijke liedjes bij de
plaatjes.

Aandacht vasthouden

genieten van dit bijzondere boekje.
ereerste kijkboekje een Boekidee
oor nog meer voorleesplezier.
op www.boekstart.nl.
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Samen genieten

misschien wel, juist hier, heel geboeid naar kijkt. Voor jou is het

Eis niet teveel van je kleintje, het wordt al gauw teveel. Twee of

misschien lastiger om hier iets bij te vertellen. Maar steeds is

drie plaatjes per keer is vaak al genoeg. Soms geeft je baby dat

er een verband met de afbeelding ernaast, dat helpt je op weg.

zelf aan door zijn hoofdje weg te draaien. Dring dan niet aan.

De golfjes naast het visje en de schietschijf naast de bij met zijn

Leg het boekje weg en probeer het later weer. Let goed op zijn

angel. En die breed uitlopende strepen naast de paraplu kan je

reacties. Dan ontdek je welk plaatje favoriet is. Dat merk je aan

zien als de binnenkant van die paraplu: ‘Nou regent het, maar

zijn bewegingen en hoe hij kijkt. Zo ontdekken jullie het plezier

wij worden niet nat onder de gele paraplu. Kijk omhoog dan zie

van samen ‘lezen’, met warmte en aandacht. Na een tijdje weet je

je deze mooie strepen!’.

baby dat een boekje iets is waarmee je samen bezig bent. Zodra
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Baby’s allereerste kijkboekje

trasten tussen zwart-witpatronen
t boekje voor je kindje en laat
leer je de visuele ontwikkeling!

Nu de grafische patronen. Je zult zien dat je baby ook hier, of
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je het pakt zal hij enthousiast reageren!
Tip: Ben je vergeten hoe de liedjes gaan? Neem een kijkje
op boekstart.nl/alle-tips/liedjes

