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Dag, kikker … dag baby!
Illustraties van Max Velthuijs | Uitgave van Leopold; 2021

Kartonnen boek: 7 bladzijden; op de laatste bladzijde een spiegeltje

Daar is ie weer, de kikker met zijn rood-wit-gestreepte broek. Op de eerste prent zwiept hij een poot 
in de lucht en zwaait hij naar je met een rode bloem. Het is Kikker ten voeten uit, vrolijk en blij. Zo 
kennen we hem al vele jaren, evenals zijn vriendjes Beertje, Eend, Haas, Rat en Varkentje. Dit boek is 
voor kleintjes die plezier hebben in het vraag-en-antwoordspelletje: Waar zijn jouw oogjes? En jouw 
oortjes? Deze vraag komt telkens terug in de tekst nadat je eerst op iets gewezen wordt, zoals bij 
Eend die ‘kwek’ zegt met haar mond. En over Haas zijn lange oren waarmee hij je kan horen. Je raakt 
met dit boek vanzelf samen aan de praat. Het spiegeltje achterin hoort hier echt in thuis, handig en 
leuk voor allerlei grapjes! 

Oudste baby’s en dreumesen
Misschien is dit boek voor kinderen in je groep een eerste 

kennismaking met Kikker. Maar de kans is groot dat ze al 

eerder gretig hebben gespeeld met een badboekje of stoffen 

Kikkerboekje. Dat zijn helder gekleurde boekjes met een groene 

Kikker. Dit boek is opvallend anders door de zachte tinten met veel 

rood als contrastkleur. Het vraag- en antwoordspelletje ‘Waar is 

jouw…?’ is precies in de roos rond deze leeftijd. Baby’s hebben al 

plezier als je hun neusje aantikt en aan hun oortjes kriebelt. Maar 

de neus van Beertje aanwijzen op een plaatje, of je eigen neus 

of van iemand anders, daarvoor moeten kinderen begrijpen wat 

je bedoelt, wat ze zien in het boek en enige lichaamsoriëntatie 

hebben. Probeer het maar uit met een kind op schoot. Je hebt 

meteen contact en je stimuleert er heel wat taal en vaardigheden 

mee.

Voorbereiding
Het wijst zich eigenlijk vanzelf wat je met dit boek kunt doen. 

Denk vooraf toch goed na over wat het nog meer te bieden heeft 

dan het aanwijsspelletje.

• Alles draait om de delen van het gezicht: de ogen van Kikker, de 

neus van Beertje, de mond van Eend, de oren van Haas, de haren 

van Rat en de wangen van Varkentje. Bij deze dierenvriendjes 

ziet dat er wel anders uit dan bij een mens, maar dat is snel 

geleerd. 

• Op de linker pagina staat telkens een vriendje afgebeeld. Leuk 

om daar nader kennis mee te maken. Wie is dat? Hoe ziet hij 

eruit? Wat doet hij? Op de laatste prent staan ze allemaal 

samen. Wie is wie?

• De vragen in de tekst, zoals ‘Waar is jouw neusje?’, lokken 

interactie uit. Bedenk wat je nog meer kunt zeggen en doen 

dan deze vraag beantwoorden. Doe bijvoorbeeld voor hoe je 

‘snuf snuf’ iets ruikt, of eet ‘hap hap’, en je speelt met je hand 

voor de ogen: ‘oogjes open / oogjes dicht / nu is het donker/ en 

nu is het licht’.

• Het is een fijn voorspelbaar boek met tot slot het spiegeltje 

als verrassende uitdaging om naar jezelf te kijken, bij elkaar te 

wijzen en grapjes te maken. 



Introductie
Het ligt voor de hand om dit boek te introduceren met een aanwijsspelletje. Het kind ervaart concreet wat daarna in het boek wordt 

gevraagd. Maak een mooi bruggetje naar het boek. 

Voorlezen 

Nu je door de introductie weet wat het kind al begrijpt en wat nog niet, pas je je manier van voorlezen daarop aan. 

• Ieder vriendje op de linker pagina wordt begroet: ‘Dag, Beertje’. Daar hoort dag-zwaaien bij. Jij zwaait, de baby zwaait en Beertje 

zwaait ‘Dag baby, dag ...?’

• Vanaf ongeveer 9 maanden volgen kinderen je blik en hebben belangstelling voor waar jij naar kijkt en naar wijst. Je kunt ze vragen 

zelf iets aan te wijzen maar ze doen dat ook uit zichzelf. Grappig is dat ze vaak tegelijk even naar jou kijken of je wel ziet wat ze doen. 

Een prachtige manier om non-verbaal contact te maken: ‘Kijk, zie jij dat ook?’, ‘Wat is dat?’ of ‘Dat is leuk!’ 

• Met een oudere dreumes voer je gesprekjes. Je moet wel moeite doen om de vaak nog onvolledige woorden te verstaan en te 

begrijpen wat hij zeggen wil. Je probeert zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld: hij wijst de ogen van Kikker aan en zegt: ‘Lape’. Jij 

geeft als feedback ‘Moet Kikker slapen? Moet hij zijn ogen dichtdoen?’ Dreumes knikt ‘ja!’ ‘En jij?’ Dreumes schudt nee: ‘Nee, lape’. ‘Jij 

bent wakker, jouw ogen zijn open. En Kikker?’ Dreumes wijst nog eens in het boek: ‘Ope’.

• Dit is jouw neus
Doel: voorkennis en plezier oproepen in het spelletje 

 » Bij een baby begin je heel eenvoudig door het neusje aan 

te raken: ‘Piep, dit is jouw neus’. Steek je tong uit ‘likkelik’, 

dat doen baby’s al gauw na. Naarmate het kind ouder is, 

varieer je door te vragen hun eigen neus of jouw neus aan 

te wijzen. Neem er een pop en knuffels bij. Waar is hun 

neus?

Activiteiten 
Door na het voorlezen een betekenisvolle activiteit te doen, zorg je voor meer plezier en verwerking.

• Dit is Kikker
Doel: verbreding van kennismaking met het bekende 

boekfiguurtje Kikker

 » Er zijn nog meer mooie boeken over Kikker, tot ver in de 

kleuterleeftijd. Om hem nu al beter te leren kennen is het 

leuk om de kinderen met de knuffel te laten spelen. Je 

zorgt voor verwerking van het boek als je praat over hoe 

Kikker eruit ziet en waarmee hij kan zien, horen, ruiken en 

praten. 

• Dit zijn mijn wangetjes
Doel: verdiepen van het plezier in het boek en herhalen van 

woorden en begrippen

 » Dit is een eenvoudig traditioneel versje waarbij je delen 

van het gezicht aanwijst. Misschien ken je zelf een ander 

versje of liedje. Doe het voor, doe dat langzaam, zodat het 

kind het zelf ook kan proberen. Herhaal het een paar keer 

want hoe vaker je het doet, hoe leuker het wordt.

Dit zijn mijn wangetjes

En dit is mijn kin

Dit is mijn mondje met tandjes erin

Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, m’n haar

Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar

• Wat zie je in een spiegel? 
Doel: voorbereiden op de sfeer van het boek en kennis 

oproepen 
 » Gebruik een grote spiegel. Baby’s zijn eerst verbaasd over 

wat ze zien. Als ze vertrouwd zijn met hun spiegelbeeld 

wordt het een bron van plezier. Als jullie samen in de 

spiegel kijken, wijs je aan, bij het kind en bij jezelf. Waar 

zijn jouw oren? Waar zijn mijn haren? Bedenk grapjes door 

elkaar na te doen: trek aan je oor ‘tingeling’, en duw op je 

neus ‘piep’.
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