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Een kartonboekje met 8 dubbele bladzijden - 16 afgebeelde dieren

Over dieren, heel eenvoudig afgebeeld. Het zijn dieren die je vaak tegenkomt in boeken 
voor jonge kinderen, bijvoorbeeld: een poes, vis, koe, zebra, slang, een hond en een beer. De 
dieren zijn zwart-wit en gecombineerd met een heldere steunkleur. Ze staan afwisselend 
tegen een zwarte en een witte achtergrond. Dit maakt de werking van de contrasten nog 
sterker. 

Voor baby’s en jongste dreumesen
Voor jonge baby’s is Hallo Baby! Dieren een fijn boekje om te 

bekijken. Zij kunnen nog niet zo scherp zien maar zien wel 

heldere contrasten en duidelijke vormen. Daar kijken ze graag en 

meer geboeid naar dan naar gedetailleerde patronen. Kleuren 

zien ze aanvankelijk ook nog gebrekkig maar met twee maanden 

onderscheiden ze bijna alle kleuren.

Boven zes maanden zien baby’s al wel heel scherp en is hun 

motoriek al zo ontwikkeld dat ze naar het boek grijpen, proberen 

vast te houden en bladzijden open laten vallen. Ze volgen met 

hun ogen je hand als je iets aanwijst en maken enthousiaste 

geluiden. 

Voor de jongste dreumesen kan dit nog altijd een spannend 

boekje zijn. Zij begrijpen steeds beter welk dier ze zien, weten 

hoe het heet zonder de namen aanvankelijk zelf uit te kunnen 

spreken. Ze herkennen welk geluid bij welk dier hoort en zoeken 

het dier op dat ze willen zien of als je dat vraagt. 

Oriëntatie
Hallo Baby! Dieren is zo’n eenvoudig boekje dat het vanzelf 

spreekt hoe je dat met jonge kinderen bekijkt. Toch is het slim om 

je even goed te oriënteren.

• Het is een stevig boekje dat tegen een stootje kan, fijn voor 

intensief gebruik in een kinderdagverblijf.

• Voor baby’s is het een zwaar boekje maar dat is geen enkel 

probleem als je het zelf vasthoudt terwijl je de plaatjes laat 

zien. Als ze het zelf vast gaan houden help je door het boekje 

te ondersteunen.

• De dieren zijn sterk gestileerd afgebeeld. De basisvorm van 

ieder dier wordt daardoor bekend. Als kinderen hetzelfde dier 

in het echt zien, als knuffel of speelgoedfiguur en in andere 

stijlen zien afgebeeld in andere boeken, wordt de kenmerkende 

verschijningsvorm steeds beter herkenbaar.

• Hoe de dieren heten leren ze al heel jong als je ze dat 

regelmatig vertelt. 

• Bij ieder dier blijf je net zo lang stilstaan als de baby of 

dreumes het blijft bekijken. Er valt genoeg bij te vertellen. Het 

geeft niets dat ze dat nog niet begrijpen. De klanken horen is 

nu belangrijk. 

• Kijkend door de ogen van de kinderen begrijp je dat dit boekje 

voor leesplezier zorgt: de jongste baby’s vinden de contrasten 

aangenaam om naar te kijken en als ze wat ouder zijn is het 

leuk om de dieren te leren kennen. 



Introductie
Bij de jongste baby’s is het eigenlijk niet aan de orde om een boekje eerst te introduceren. Niets zal duidelijker voor ze zijn dan het boekje 

zelf direct te zien. Met oudere baby’s en jongste dreumesen introduceer je het boekje wel om ze in de sfeer van het boekje te brengen.

Voorlezen 

• Een jonge baby zet je lekker bij je op schoot en laat je de plaatjes zien. Je let goed op de reacties. Blijft het boeiend om het plaatje te 

bekijken? Blader pas door als de ogen het plaatje loslaten.

• Je vertelt over het dier dat te zien is op een rustige manier, maar wel met expressie in je stem en je mimiek. Je merkt vanzelf dat het 

contact en het plezier het grootst is als jullie elkaar aan kunnen kijken.

• Doe gewoon wat er in je opkomt naar aanleiding van een plaatje van een dier en waar je de baby een plezier mee doet. Denk bijvoorbeeld 

aan gebaren maken, wiegen, dierengeluiden maken en een liedje zingen op een zelfbedachte melodie en ritme.

• Oudere baby’s en jongste dreumesen hebben zelf het boekje in handen. Je wacht af wat ze ermee doen. Je ontdekt vast een goed 

moment om te wijzen op een dier en er over te vertellen. Zo leren ze van jou plaatjes begrijpen en wat ze zien te verbinden met de 

woorden die ze van jou horen. Vanzelf gaan ze op een bepaald moment meebrabbelen en hoor je ze de woorden of iets dat er op lijkt 

zelf zeggen. 

een hond die snuffelend rondloopt. Het gaat om het zien 

en het beleven van hoe het dier eruit ziet en hoe die doet.

Dat is een mooi bruggetje naar dit boekje over dieren. 

Natuurlijk zoek je eerst het dier op dat jullie hebben 

gezien!

• Kijk ..... een vogel! 
Doel: beleving oproepen van een concreet dier

 » Je gaat uit van een spontane situatie waarin er een dier 

te zien is, bijvoorbeeld een poes, hond, vogel of vlinder en 

je gebruikt die ervaring om het boekje te bekijken. Of je 

creëert zelf een situatie door naar buiten te gaan of met 

een kind op je arm door het raam te kijken. Wie weet welk 

dier wordt opgemerkt. Geef aandacht bijvoorbeeld aan 

een vogel die opvliegt, een poes die ergens ligt te slapen, 

Activiteiten 
• Met oudere baby’s en jongste dreumesen doe je een betekenisvolle activiteit na het voorlezen. Je zorgt voor nog meer plezier en meer 

verwerking en woorden en begrippen worden nog eens extra herhaald. 

• Daar buiten loopt een schaap
Doel: versterken van het leesplezier 

 » Maak de pret na het voorlezen nog groter door liedjes te 

zingen bij de dieren die je nog eens laat zien. Je kent vast 

een paar bekende liedjes, zoals: ‘Visje visje in het water’, 

‘Poesje mauw’, ‘Zagen zagen…’, ‘Slaap kindje slaap’. Ga 

op onderzoek uit en je vindt er nog meer waarmee je de 

kinderen een hoop plezier bezorgt. Kijk ook eens op het 

Spotifykanaal van BoekStart.

• Zo doet de vis en zo doet de pinguïn
Doel: versterken van de beleving van hoe dieren zich 

gedragen

 » Je toont een dier uit het boekje. Hoe heet dit dier ook 

alweer? Maak het geluid en verzin welk gebaar erbij hoort, 

bijvoorbeeld: je zwiert met je armen alsof je vliegt als een 

vogel, maakt zigzagbewegingen met je handen als een vis, 

je wiegt je hoofd langzaam als een koe, je flappert met je 

armen als een pinguïn. 

https://open.spotify.com/playlist/7f5s0amEzTLvIwp26t2Al7?si=VKnf82adQmiKdSJ_Vpmz-Q

