Nieuw: iedere dag een ander ver

Via spelen met
de bladzijden
naar het begrijpend luisteren
2

haaltje op www.kinderinfo.nl/wijvoorleeskalender

Voor
lezen

Weet jij soms ook even niet meer wat je
gaat voorlezen? Geen probleem, want vanaf nu vind je iedere dag een nieuw voorleesverhaaltje op Kinderinfo.nl. Uitprinten,
kind op schoot en samen genieten!

Z

oveel kinderboeken, je weet soms echt niet meer
welke je moet kiezen. Of wat geschikt is voor
jouw kind. En is dat ene boek dat je wilt kopen
nu wel zo leuk? Of wil je graag eens wat ánders
voorlezen dan steeds hetzelfde verhaal? Om al
deze redenen én omdat lezen met je kind zo gezellig is, kun je nu íedere dag een nieuw verhaal mét illustratie
uitprinten via de Voorleeskalender op Kinderinfo.nl. 365 Dagen
per jaar lieve, leuke, ontroerende, grappige en mooie voorleesmomenten met je kind: simpelweg klikken op het ‘Verhaal van
de dag’ en het komt kant-en-klaar je printer uitrollen.
Zo kun je samen met je kind kennismaken met bijvoorbeeld de
populaire rode kater Dikkie Dik of met de prachtige boeken
van Eric Carle. En morgen vind je weer een nieuw avontuur. De
illustratie die je er altijd bij krijgt, maakt het extra aantrekkelijk
voor jonge kinderen. Want zeker bij boeken voor kleintjes vullen beeld en tekst elkaar goed aan. Niet alleen nieuwe uitgaven,
ook ‘kinderklassiekers’ die ongetwijfeld ook in jouw huis succes
hebben, komen aan bod. Superleuk voor je kind, maar ook voor
jou een welkome aanvulling op het ‘voorleesrepertoire’!
Je kind verslingerd aan de voorleesverhalen uit een bepaald
boek en zelf ook enthousiast? Bestel dan dát boek met favoriete
verhalen direct via de Voorleeskalender: altijd scherp geprijsd
en vóór 14.00 uur besteld, de volgende dag aan huis bezorgd!
Makkelijker kan niet.
>>
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Taart
In de kamer staat een tafel.
Op de tafel staat een grote taart.
Voor de tafel staat een stoel.
Dikkie Dik klimt op de stoel.
Hij wil van de taart snoepen.
Hij klimt op de tafel.
Dikkie Dik neemt een hapje van de taart.
Wat is dat lekker!
Hij neemt nog een hap en nog één…
Dikkie Dik, hou op, je wordt nog ziek!
Dikkie Dik luistert niet.
Hij eet maar door.
Wat is hij dik!

Jong geleerd...

Je kunt niet jong genoeg met voorlezen
beginnen. Dat blijkt uit een onderzoek van
het Baby Research Center in Nijmegen. Lang
voordat hij gaat praten, beschikt je kind al
over de nodige taalkennis. Zodra hij kan
horen, begint namelijk ook de taalontwikkeling, zelfs al in de baarmoeder! Het gaat in
die prille fase om een klankpatroon, wat je
kind leert herkennen, met name door jouw
stemgeluid. Je kind begrijpt dan ook op jonge
leeftijd meer dan je denkt. Hij kan zich alleen
nog niet in woorden uiten. Vanaf de leeftijd
van drie maanden kun je al beginnen met
heuse verhaaltjes voorlezen; je hoeft niet te
wachten tot je kind zelf kan praten!
Lees je dagelijks samen, dan ontwikkelt je
baby uit zichzelf de behoefte om later boeken te blijven lezen. Dit kan hem helpen om
zich te ontspannen en de hectiek van de dag
los te laten.
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SPELEND LEREN
Bij het woord ‘boek’ denk je waarschijnlijk
direct aan lezen of voorlezen, maar alleen
al door erin te bladeren en ermee te spelen,
stimuleert het je kind in zijn ontwikkeling. Voor je heel jonge baby kun je
bijvoorbeeld alvast knisperboekjes, stevige
kartonboekjes of boekjes met geluid in de
box leggen. Het prikkelt zijn fantasie en
maken je kind nieuwsgierig. Je zult zien
dat je baby geregeld een boekje ‘pakt’,
erop sabbelt of zelfs probeert de bladzijden
om te slaan.

SAMEN LEZEN
Vanaf drie maanden kun je beginnen met
een echt boekje voor te lezen, hoewel het
natuurlijk om heel simpele, kleine verhaaltjes gaat. Voorlezen gaat nu nog niet
zozeer om het begrijpend lezen, het is meer
een vorm van communiceren: het samenspel tussen jou als ouder en je kind. Daar
leert je kleine heel veel van.
Probeer bij de plaatjes in het boekje kleine
verhaaltjes of zinnetjes te maken. Je baby
houdt van bijvoorbeeld boekjes met zwartwit contrasten in verschillende patronen
(stippen, vierkantjes) en later onderscheidt
hij ook de primaire kleuren rood, blauw en
geel. Kies ook eens voor een boek met een
interactief element: een boekje waarin je

De taart is op.
Hij wil van de tafel af.
Hij springt naar beneden.
Eerst op de stoel.
Dikkie Dik is heel zwaar.
De grote taart zit in zijn buik.
KRAK! De stoel is stuk.
Hij is wel snel beneden.
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Bijschrift over de voorbeelden

kind aan verschillende stofjes kan voelen,
zoals een ‘plastic’ grasveld en een ‘wollen’
kleedje, of boekjes met uitsparingen met
vormen waar hij zijn vingertjes door kan
steken of achter de ﬂappen kan kijken.
Probeer je kind te laten wennen aan een
vast tijdstip waarop je boekjes of verhaaltjes (liedjes/rijmpjes) centraal stelt.
Bijvoorbeeld voor het slapengaan. Het ritueel van de vertrouwde stem die vertelt en
het kijken naar de plaatjes maakt je kind
rustig en daardoor zal hij sneller in slaap
vallen. Of neem je kind gezellig op schoot
en verras hem met leuke liedjes en gebaren
erbij. Je kind zal al gauw proberen de
bewegingen na te doen. Zo is het voorleesmoment zowel voor je kind als voor jezelf
een moment van plezier en ontspanning, er
even écht voor elkaar zijn.

WAAR IS DE BAL?
Met een maand of negen begrijpt je kind
ook woordjes, zeker als je hem vaak hebt

Voorleestips!

■ Belangrijk is dat de tekst
goed in het gehoor ligt, dus
niet te lange en ingewikkelde zinnen;
■ Let ook op je stem, dus
probeer variatie aan te
brengen in hoe je voorleest
in toon, stemhoogte en
-volume. Geef bijvoorbeeld
alle personages een eigen
stemmetje, gebruik je mimiek en druk uit wat wordt

voorgelezen. Je kunt nu tijdens het lezen
dingen aan hem vragen die op de illustratie te zien zijn, zoals: “Zie jij de bal?”
Snapt je kind het niet, dan kun je het hem
laten zien. Na dit een paar keer te hebben
gedaan, zal je kind de bal de volgende keer
zelf aanwijzen.
Prentenboeken (boeken met grote plaatjes
maar met geen of weinig tekst) vinden
baby’s en dreumesen ook heel leuk. Je
kunt er zelf een verhaaltje bij verzinnen of
gewoon alles benoemen wat er te zien is.
Het stimuleert de taalontwikkeling van je
kind en hij leert om dingen een naam te
geven. Bij dierenplaatjes kun je de geluiden
na doen. Ook leuk: je kind het ‘verhaal’ te
laten vertellen en zelf als luisteraar op te
treden. Prentenboeken hebben bij voorkeur
duidelijk herkenbare illustraties. Rijmpjesen versjesboeken zijn ook aantrekkelijk om
voor te lezen aan je kind. En is je dreumes
toe aan wat méér, probeer dan eens een
telboek.

bedoeld. Is het eten vies?
Trek dan een vies gezicht. Is
iemand blij? Klink dan ook
opgewekt;
■ Naarmate je baby ouder
wordt, leert hij meerdere
dimensies van boeken kennen en begrijpen. Zo kun je
toewerken naar het voorlezen van een verhaaltje dat
in de loop van de tijd steeds
wat ingewikkelder wordt.
■ Wanneer duidelijk is dat

de aandacht verslapt, stop
dan met voorlezen. Kies een
ander moment, of een ander
boek;
■ Praat in hele zinnen en
herhaal ‘krom praten’ door
een juiste uitspraak; door
het goede voorbeeld te
geven, leert je kind ook goed
praten;
■ Geef je kleine gelegenheid
om uit zichzelf te reageren
op het verhaal.

