Boeken voor je baby en peuter

Mijn schuifboekje De zee
Nathalie Choux, Clavis, 2016

Baby’s vrolijke zigzagboekje
Anita Engelen, Deltas, 2015

Dit leporello-boekje kan je rechtop open zetten zodat je baby
op z’n buikje liggend, kan kijken naar de heen en weer
wiegende afbeeldingen: een bal, een auto, een beertje, ...

In de schuifboekjes-reeks is dit er één over de zee. Je kan
zelf golven maken en bootjes doen varen. Je ontdekt samen
allerlei voorwerpen die je vindt op het strand en in het water. Een peutervakantieboek!

(tweetalig Nederlands-Frans)

Kleine Leon aan zee
Linne Bie, Linne Bie & Co, 2017

Rammelboekje Dikkie Dik
Jet Boeke, Mercis, 2015

Dit is een zacht stoffen boekje in de vorm van de kop van
Dikkie Dik met daarin een zacht rammelgeluidje. Het boekje
sluit met klittenband. Binnenin zie je de kop van een kikker,

Nog een vakantieboek voor peuters! Kleine Leon brengt een
dagje door aan zee. Links zie je telkens een begrip of een
voorwerp. Rechts zie je het in een context. Zo kan je peuter
verbanden beginnen leggen tussen prenten. Een vaardigheid
die nodig is bij het interpreteren van een verhaal.

een varken, een hond en een uil telkens met bijpassende
tafereeltjes.

Spelen met je kindje

Mijn tuin…

Sabine Wisman, Ploegsma, 2016

Hector Dexet, De Eenhoorn, 2017

Jij bent het allerleukste speelgoed voor je kleintje. Daar gaat
dit boek vanuit. Je vindt er allerlei spelletjes in en veel
rijmpjes en liedjes die de taalontwikkeling stimuleren. De
auteur gaat ook in op welke boeken passen bij welke fase
van je baby tussen 0 en 18 maanden.

Nog een zomerse tip!
Dit boek zit vol doorkijkgaatjes die telkens zorgen voor een
verrassing. In het begin zal je peuter vooral bezig zijn met de
gaatjes op zich en daarna meer en meer met de wisselende
effecten ervan op de volgende tekeningen.

