
Nijntje speelt buiten
In dit knisperboekje is Nijntje lekker buiten bezig: op de fiets (in de regen), naar 
de eendjes, met papa op de wip, naar het strand, aan het klussen, in het badje 
en overgooien met een bal. Het stoffen boekje is wasbaar en maakt een knisper-
end geluid als je het vasthoudt (de uitgever geeft instructies voor gebruik en een 
wasvoorschrift). Voor de allerkleinsten leuk om mee te spelen; eenmaal iets ouder 
kan met hen hun eigen verhaal bij de plaatjes gemaakt worden en kunnen zij het 
verband leggen tussen de grote illustraties en de kleinere eronder. Vanaf 6 maanden.

Voor hele kleintjes
Laat je kindje lekker ritselen en kraken met het boekje. Het geluid maakt het interes-
sant en je baby zal er best een tijdje zoet mee zijn. Ook de zwarte ronde oogjes op 
het witte snuitje van Nijn houden de aandacht vast. Misschien zie je dat een van de 

plaatjes al de speciale aandacht heeft van je kindje. Vouw het boekje om, zodat alleen die afbeelding te 
zien is en geef je kindje de tijd daar langer naar te kijken. Praat over wat er op dat plaatje te zien is. Dat is 
gezellig. Ook al begrijpt je baby nog niet wat je zegt, het gaat om het vertrouwde geluid van je stem.

Voor iets oudere kleintjes
Kijk goed naar je kindje als het met het boekje bezig is en ontdek welk plaatje favoriet is. Dat zal het keer 
op keer proberen op te zoeken. Wijs aan wat daar op de grote afbeelding te zien is en benoem dat. Ga 
daarbij niet te snel. Laat alles wat je zegt bezinken en let goed op of je kindje je nog volgt. Gaat de aan-
dacht toch uit naar een ander plaatje? Ga daar dan in mee. Je kindje geeft aan - nu volg jij. Zo ben je 
interactief met het boekje bezig.

Voor ‘grote’ kleintjes
Nu wordt het tijd voor een klein verhaaltje. Ook daarvoor lenen de plaatjes zich goed. Bij elke grote af-
beelding staan drie kleine illustraties die er verband mee houden. Gebruik die bij wat je vertelt. Stimuleer 
je kindje om ook te praten over wat het ziet door het stellen van vragen of het te laten raden naar woorden. 
Zo ontstaat in samenspraak jullie eigen verhaaltje.
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