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Mijn eerste Van Dale babyboekje
In dit stoffen woordenboekje staan zeven dierenrijmpjes om voor te lezen.
Maar voor het zover is, kan je baby het al verkennen. De dikke, met zacht materiaal
gevulde bladzijden pakken lekker vast. Het krakende omslag is spannend en het
donzige, gele kuikentje voelt heerlijk zacht. Zo is er van alles te ontdekken aan dit
boekje met bladzijden in zes verschillende kleuren en met dik omlijnde figuren.
Boekgegevens
Mijn eerste Van Dale babyboekje
Liesbeth Schlichting, Betty Sluyzer en
Marja Verburg / ill. Paula Gerritsen
Van Dale Uitgevers (2014)
ISBN 9789460771477

Kijken en luisteren
Al gauw zal je merken dat je baby een favoriete bladzijde heeft. Laat hem die rustig
bekijken en help hem daarbij door het boekje voor hem vast te houden. Dat kan al
vanaf zo’n drie maanden. Vouw de bladzijde ernaast naar achteren, zodat hij zich
goed kan concentreren op die ene afbeelding. Je hoeft het rijmpje nog niet echt voor
te lezen. Vertel gewoon maar wat er in je opkomt bij het zien van het figuurtje: ‘Kijk

dit is een hondje, hij kwispelt met zijn staart, wat zit hij daar braaf’. Ook al begrijpt je baby nog niet wat je
zegt, hij vindt het fijn naar je stem te luisteren en hij geniet van je aandacht.

Aanwijzen en herkennen
Vanaf een maand of zes kun je dingen op de plaatjes aanwijzen. Je baby gaat dat al volgen. Nu kun je ook
de vierregelige rijmpjes voorlezen. Je baby zal het ook nu nog niet begrijpen, maar wel genieten van het
zangerige ritme. Terwijl je het versje voorleest, kun je op het plaatje aanwijzen waarover er wordt verteld,
bijvoorbeeld het poesje, het bakje en het lekkere hapje. Herhaal steeds dezelfde woorden en geluiden bij
hetzelfde plaatje, zodat je baby ze leert herkennen.

Zoekspelletje
Bij negen maanden weet je baby over welk plaatje je iets vertelt, ook al wijs je het niet direct aan. Nu is
een zoekspelletje leuk: ‘Waar is het kuikentje en waar zijn de konijntjes?’ Je baby gaat nu ook zelf dingen
aanwijzen op de plaatjes, die jij kunt benoemen. Hij kijkt van het een naar het ander en ontdekt er steeds
iets nieuws aan. Geef hem rustig de tijd en vertel bij wat er te zien is.

Voorlezen en samen praten
Met een jaar kent je kind al veel namen van dieren en voorwerpen uit de eigen omgeving, ook al zegt het
ze nog niet allemaal zelf. Het weet dat alle dingen een naam hebben en wil die namen ook graag horen.
Er samen over praten is gezellig en breidt de woordenschat uit. Bij het praten bij de plaatjes van de dieren
kun je in je eigen woorden vertellen wat je ziet. Probeer ook of je kind de woorden in het boek begrijpt.
Dan kun je voorlezen én vertellen. Gebruik verschillende woorden bij een plaatje. Een ‘hond’ is ook een
‘dier’ en je kunt ook een naam voor hem verzinnen. Zo gaat je kind begrijpen dat er verschillende woorden
zijn voor hetzelfde ding. Misschien heb je zelf een hond. Betrek die er ook bij. Zo gaat je kind herkennen
dat dingen uit het boek te maken hebben met de échte wereld.

