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Een stoffen boekje met drie dubbele bladzijden 

Knuffel Dikkie Dik: Happy Horse

Over Dikkie Dik, de bekende oranje kater. In dit stoffen boekje loopt hij buiten en ontdekt 
daar een bloem en een bij, een kip en een ei en een schaap in de wei. Het rijmpje wordt 
afgemaakt met: ‘en kijk … dit ben jij!’ en je ziet een fijn rond spiegeltje. Een leuk extraatje! 

Voor oudere dreumesen en jonge peuters
Voor baby’s is er bijna geen zachter stoffen boekje te bedenken. 

De voor- en achterkant zijn van poezelig fluweel, de bladzijden 

van fijne wat gladde stof. Voor baby’s is het een heerlijke tactiele 

ervaring om dit tegen het gezicht en in de handjes te voelen als 

ze naar het boekje grijpen en ermee manipuleren. Dat gebeurt 

al in het eerste half jaar. Baby’s van een paar maanden bekijken 

zichzelf met plezier in het spiegeltje maar het duurt nog lang 

voordat ze begrijpen dat zij dit zelf zijn.

Oudere baby’s en jongste dreumesen worden steeds handiger in 

het hanteren van het boekje. Willekeurig slaan ze bladzijden om 

en bekijken wat er dan te zien is. Het is een nadere kennismaking 

met een klassiek boekfiguurtje want rond ongeveer één jaar 

weten ze waar Dikkie Dik is als je daar bewust aandacht aan 

besteedt. Waar de bloem, kip, ei en schaap in het boek staan leren 

kinderen snel als je die ook regelmatig aanwijst en benoemt. De 

vlugge pratertjes doen soms al pogingen om je na te zeggen. 

Op de leeftijd van zeven of acht maanden groeit de belangstelling 

voor een spiegel. Al een poosje verkennen ze hun lichaam en 

onderscheiden bekende gezichten van gezichten die ze niet 

kennen. Ze lijken kusjes te geven als ze het spiegeltje met hun 

mond verkennen en lachen naar wat daar te zien is. Tussen één en 

anderhalf jaar ontdekken ze verwonderd dat hun spiegelbeeld de 

eigen bewegingen volgt maar pas rond twee jaar weten kinderen 

als ze in de spiegel kijken: dat ben ik!  

Voorbereiding
Dit zachte Dikkie Dik babyboekje leg je vast al snel in de box of 

wipstoeltje om een baby ermee te laten spelen. Maar kijk ook eens 

goed wat het allemaal precies te bieden heeft als je er samen met 

een kind mee speelt, kijkt en leest.

• De kleuren zijn mooi helder en contrasterend en vrijwel alles is 

bescheiden maar toch duidelijk zwart omlijnd. Dat is voor heel 

jonge kinderen prettig om naar te kijken.

• De tekst bestaat slechts uit een paar woorden, maar die is 

bijzonder goed gevonden en is prettig om te lezen. De laatste 

woorden van ieder kort zinnetje rijmen op elkaar: bij, ei, wei, jij. 

• In de achterkant van het boekje is een rond spiegeltje verwerkt 

dat een helder spiegelbeeld geeft. Als een kind dat eenmaal 

in de gaten heeft kun je daar samen veel plezier mee hebben.

• Omdat Dikkie Dik als boekfiguur al vele jaren bekend en geliefd 

is, zijn er diverse knuffeldoekjes en grote en kleine knuffels van 

gemaakt. Die zijn leuk om te combineren met het spelen en 

lezen van het boekje. 



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

zelf direct te zien en vast te houden. Met oudere baby’s en jongste dreumesen introduceer je boekjes wél om ze in de sfeer te brengen en 

voorkennis op te roepen. 

Voorlezen 

• Een jonge baby neem je gezellig op schoot, geef je het boekje in de handen en wacht je af wat er gebeurt. Moet het in de mond? Dan is 

het een lekker boekje. Vertel over Dikkie Dik ook al begrijpt de baby dat nog niet, hij geniet van je stem en het ontdekken wat dit voor 

een boekje is. 

• Vrijwel alle oudere baby’s krabbelen met hun nageltjes over plaatjes, geven er klapjes op of pikken met een vingertje op de neus of de 

ogen van Dikkie Dik. Maak er een spelletje van: Waar zijn jouw ogen?

• Als je de kans krijgt blader je en vertel je bij ieder plaatje, wijs je alles aan en benoem je hoe het heet. Je vraagt ook het kind om iets op 

te zoeken en aan te wijzen. En hoe doet de kat, het schaap, de kip, het kuiken en de bij? Je laat Dikkie Dik praten: Wat is dat nou? Dag 

schaap. Wil jij een bloem?  

• Lezen is anders dan vertellen. Alle eindwoorden rijmen op elkaar en dat leest grappig. Als je even wacht voor het laatste woord weet de 

dreumes na herhaling al wat er komt, zeker als je de bij, het ei, en de wei aanwijst. Het woord ‘jij’ laat je echt als climax horen. 

• Het spiegeltje is heel aantrekkelijk. Je houdt rekening met hoe het kind omgaat met zijn eigen spiegelbeeld en nog niet begrijpt dat hij 

dat zelf is. Observeer en doe mee.

• Knuffel Dikkie Dik
Doel: Dikkie Dik leren kennen en leren dat het een kat is 

 » Niet alle baby’s en dreumesen hebben wel eens een echte 

kat of poes gezien maar als dat wel het geval is zal die 

vast indruk hebben gemaakt. Zeker als ze die ook nog eens 

hebben aangeraakt en gevoeld. Deze kinderen herkennen 

Dikkie Dik waarschijnlijk eerder echt als kat. Gebruik een 

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. Woorden en begrippen worden nog eens extra herhaald.

• Nog meer Dikkie Dik
Doel: verhogen en uitbreiden van het leesplezier met boeken 

van Dikkie Dik. 

 » Om nog meer vriendschap te sluiten met de grappige 

Dikkie Dik zijn er nog heel wat mogelijkheden om verder 

te lezen, kijken en spelen, bijvoorbeeld met andere boekjes 

voor baby’s en dreumesen over Dikkie Dik zoals: het Dikkie 

Dik rammelboek, een zacht knisperboekje in de vorm van 

een poezenkop en met een rammelaar, het badboekje 

Dikkie Dik gaat in bad en het stoffen boekje Dikkie 

Dik kiekeboek. Voor dreumesen zijn er ook eenvoudige 

kartonnen boekjes met flapjes. Kijk op de website van 

uitgeverij Gottmer.   

• Wat zie ik in de spiegel
Doel: versterken van de beleving van het kijken in het 

spiegeltje 

 » Neem een grotere spiegel en experimenteer ermee. Je 

stemt je verwachtingen goed af op wat het kind al wel of 

niet begrijpt van wat het in de spiegel ziet. Wat doet het 

als jij achter het kind staat en zwaait? Doet het kind je na 

als je je mimiek verandert? Geef het een voorwerp in de 

hand. Geeft het dit aan het kind in de spiegel? En wat doet 

het met een haarborstel? 

Dikkie Dik-knuffel, laat een kind ermee spelen 

en speel er samen mee. Noem hem bij de 

naam en herhaal het woord poes of kat. Zo 

wordt Dikkie Dik al een beetje vertrouwd en 

maak je de overstap naar het boekje. 

Door: Elly van der Linden


