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Wijs de plaatjes aan
Het vrolijke gezichtje straalt je tegemoet. Ja, sla de bladzijde maar 

om… Ik kan lachen, en lach naar jou! Kun jij ook lachen..? Kijk 

door het ronde gaatje in het kaft.  Wie zie ik daar…, noem dan de 

naam van je kindje. Kiekeboe! Ik kan stappen op mijn nieuwe gele 

schoenen… kun jij dat ook? Kleine stapjes…, grote stappen… Hé, 

wie zit daar verstopt tussen de bloemen… kiekeboe! 

Zing eens een liedje bij de plaatjes
Bijvoorbeeld het liedje van het schaapje met z’n witte wol:

 

Schaapje, schaapje, heb je witte wol

Ja baas, ja baas, drie zakken vol

Eén voor de meester en één voor zijn vrouw

Eén voor het kindje, dat bibbert van de kou

Schaapje, schaapje, heb je witte wol.

Pak een voorwerp dat past bij het verhaaltje
Bijvoorbeeld wat blokjes. Een leuk opzegversje is ‘Blokje hier, 

Blokje daar…’, een favoriet voor veel kinderen. Wat is er mooier om 

dit een aantal keer te herhalen.  Succes verzekerd!

Blokje hier en blokje daar,

we bouwen een toren met elkaar.

Tra-la-la,

Fiedel-diedel-dom 

de toren wordt heel hoog…

Pas op… nu valt hij om… BOEM! (®Saskia Beverloo)

Tip: Benieuwd… of op zoek naar nog meer leuke boekentips voor 

jou en je kind? Kijk eens op boekstart.nl/alle-tips of installeer de 

Boekstartapp op je telefoon.

Kijk eens wat ik kan!
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Kijk eens wat ik kan!
Een stevig kartonboekje dat uitnodigt tot interactie. Samen kijken naar 
de plaatjes en samen naspelen van wat er is te zien. Kijk eens wat ik 
kan… kan jij dat ook? Dit boekje nodigt uit om te bewegen, te zingen, te 
tellen en samen plezier te beleven. Maar je eigen verhaal verzinnen kan 
natuurlijk ook. Echt… jonge kinderen kunnen meer dan je denkt.

https://www.boekstart.nl/alle-tips/

