Boekidee
Door: Lea Kessels

dag koe!
In dit stoffen knisperboekje in de heldere Bruna-kleuren en duidelijke zwarte
lijnen staan een koe, een hond, een zebra en een schaap. Rechts een fragment
en links het dier in zijn geheel. Het kleurcontrast trekt onmiddellijk de aandacht van de baby. Als je het boekje heel langzaam beweegt zal je zien dat de
oogjes volgen.

Zintuigen
Alle zintuigen worden met dit boekje geprikkeld. Het kijken is al benoemd,
maar baby’s ontdekken de wereld vooral met de mond, dus ook dit boekje
Boekgegevens
dag koe!
Dick Bruna
Mercis Publishing (2016)
ISBN 978-90-5647-653-3

zal al snel in de mond worden gestopt. Met het knispergeluidje trek je de
aandacht. Door met de vingertjes langs de vacht van het schaap te gaan voelt
je baby wat er bedoeld wordt met het begrip zacht. En de zintuigen komen
ook letterlijk aan bod in het boekje. Het oog van de koe, het oor van de hond
en de vacht van het schaap nodigen uit om het eigen lijfje te gaan ontdekken.

Het eigen lijfje
Tijdens het spelen met het boekje kun je je baby bewust laten worden van de eigen lichaamsdelen.
Wijs de ogen aan van de koe, je eigen ogen en de ogen van je kindje. En zo ook met oortjes, neus, mond,
buik. Als het kindje wat ouder is kun je een grapje uithalen: waar is jouw staart?

Voorlezen of praten bij een boekje
Je kunt de korte tekstjes voorlezen: door op een vrolijke toon ‘dag koe!’ te zeggen heb je meteen de
aandacht. Maar blader vooral niet te snel door. Het kindje heeft tijd nodig om rustig naar de plaatjes
te kijken. Eigenlijk is de tekst in dit boekje van ondergeschikt belang. Het kan dienen als ondersteuning,
maar het zou jammer zijn als dat het enige is wat er tijdens het spelen met dit boekje wordt gezegd.
Door te beschrijven wat je ziet en doet, voeg je woorden en taal toe aan de plaatjes. Zinvolle taal, omdat
het in directe relatie staat met de afbeelding. Bijvoorbeeld: ‘Daar is de koe, de koe zegt boe! Dag koe!
De koe heeft oogjes, dat is het oog van de koe. En daar zie je de neus, de oren en de staart. De koe kan
zwiepen met de staart, zwieperdezwiep’. En dan buiten wijzen op de echte koe in de wei, natuurlijk!

Liedje
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin
Dit is mijn mondje met mijn tongetje (tandjes) erin
Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar

