Boekidee
Door: Julienne van den Heuvel

Babba Baby heeft een buikje…
Babba Baby heeft een buikje…, twee oogjes, twee oortjes, twee handjes en twee
beentjes. Daarmee kan ze kijken naar de poes, het hondje horen, het schaapje
aaien en haar voetjes in de lucht schoppen! Een lief stoffen boekje in leuke kleurtjes
waar baby’s al snel mee aan de slag kunnen, ook al zonder dat ze begrijpen waar
het over gaat. Het flapje op de voorkant en de knisperende achterkant maken het
heel interessant! Zo valt er eerst genoeg zelf te ontdekken voordat jullie samen
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gaan ‘lezen’.

Het boekje verkennen
Als je baby nog heel klein is, zo’n twee maanden tot een half jaar, ziet hij een boekje
nog als speelgoed. Hij gaat ermee zwaaien, erop slaan of stopt het in zijn mond.
Laat hem maar lekker begaan, dat hoort bij het ontdekken van boeken: zo merkt

hij het verschil tussen een boekje en andere speeltjes. Je baby vindt het fijn om bij je op schoot te zitten en
samen met het boekje bezig te zijn. Dat is heel gezellig, hij krijgt aandacht en jullie maken echt contact. Je
kunt het poesje laten miauwen, het hondje laten blaffen en het schaapje laten blaten. Kijk maar hoe verrast
je baby daarop reageert!

Babba Baby verkennen
Vanaf zo’n half jaar ga je op de plaatjes aanwijzen wat er te zien is: je baby gaat dat nu echt al volgen.
Alle lichaamsdelen van Babba Baby kun je benoemen. Til haar hemdje (flapje) op: wat zien we daar?
Haar naveltje! Kijk daarbij steeds goed naar je baby. Wat is zijn favoriete plaatje? Welk geluid vindt hij
leuk? Welk gebaar van jou vindt hij grappig? Speel daar extra op in door juist die dingen te herhalen.
Dit houdt ook zijn aandacht bij het boekje vast.

Het eigen lichaam verkennen
Baby’s van bijna een jaar begrijpen steeds meer van wat er op de plaatjes is te zien. Ze weten over welk
plaatje je iets vertelt, ook al wijs je het niet direct aan. En je baby gaat nu ook zelf aanwijzen op de plaatjes.
Het is nu leuk om bijvoorbeeld de oogjes van Babba Baby aan te wijzen en vervolgens die van jezelf en
die van je baby. Binnen de kortste keren doet hij je na. Je zult daarna merken dat als jullie bij het plaatje
van de oogjes zijn, hij al zelf - zonder dat je iets zegt - zijn eigen oogjes aanwijst. Echt knap! Zo kun je alle
lichaamsdelen langs gaan. Maak daarbij geluiden, rijmpjes of kietel hem. Zo is het niet alleen leerzaam,
maar geeft het ook veel plezier!

