THEMA:
WINTER
Samen lezen
TIP: Word lid van de (online) bibliotheek en kijk bij de prentenboeken over het thema
Winter. Jonge kinderen willen graag boekjes vaak herhalen. Lees het boek (een paar
keer) voor en laat de kinderen dan dingen in het boek aanwijzen of een woord/zin
afmaken. Als een kind een plaatje aan wijst, is dit ook ‘antwoorden’. Ontvang dit,
door het woord te herhalen.
Peuters kennen de verschillen tussen de seizoenen nog niet bewust maar ze ervaren
des te meer de sfeer en de activiteiten die bij de verschillende seizoenen passen. De
ervaringen verdiepen zich als ze voorgelezen worden uit prentenboeken die over het
seizoen gaan dat ze op dat moment meemaken. In de meeste prentenboeken over
winter staan veel sneeuwtaferelen en worden er heel wat sneeuwpoppen gemaakt
en sneeuwballen gegooid. Er zijn prentenboeken met kleine peuteravonturen die
meebeleefd kunnen worden maar ook wat informatieve boekjes die over allerlei
‘winterse’ onderwerpen gaan en waarover gesprekjes gevoerd kunnen worden.

BOEKENTIPS

Bobbi in de winter
Monica Maas
Bobbi ontdekt samen met zijn vriendjes hoe leuk
de winter is. Bobbi speelt in de sneeuw, leert
schaatsen, houdt een sneeuwballengevecht en
maakt zijn eigen sneeuwpop. Het boekje staat
weer vol gebeurtenissen waar peuters zichzelf in
herkennen.

Kikkers warme winterboek
Max Velthuijs
Het vriest en het heeft gesneeuwd. Kikker
houdt niet van de kou, hij blijft alleen thuis
terwijl zijn vriendjes buiten spelen. Maar dan
gaat de zon schijnen. Kikker komt op een idee…
Kikker en zijn vriendjes gaan naar Varkentje om
het nieuwe jaar te vieren. Maar bij haar huisje
zien ze alleen een omgevallen ladder en geen
lichtjes in de bomen. Waar is Varkentje?
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Ga je mee kleine beer
Martin Waddell & Barbara Firth
‘Ga je mee, Kleine Beer?’ Is een heerlijk winters boek en
gaat over de geluiden die je hoort als je buiten bent in
de sneeuw.
Op een mooie winterdag gaan Grote en Kleine Beer een
wandeling maken, op de terugweg wordt Kleine Beer
ongerust over de geluiden die hij hoort: ‘slof,slof,slof’
‘sip,sip,sip’ ‘plof,plof,plof’. Zou dat de ‘grote Sloffer’ een
‘Sijpelaar’ of een ‘Ploffer’ zijn? Grote Beer stelt hem
telkens gerust en legt uit wat hij hoort. Met de woorden
‘Ga je mee, Kleine Beer’ spoort Grote Beer hem aan om
door te lopen. Maar Kleine Beer gaat in de sneeuw zitten
en wil niet meer lopen. Grote Beer tilt hem op en draagt
hem naar huis, veilig in zijn armen. ‘Woe, woe,woe’ doet
de wind, ‘krak,krak,krak’ doen de takken en ‘slof,slof,slof’
doen de poten van Grote Beer.

Omdat je mijn vriendje bent
Guido van Genechten
IJsje en mama zijn de beste vrienden. Alles doen ze
samen. Tot mama IJsje een nieuw spelletje leert: zoek
een vriendje. Ze leert IJsje dat hij kan vragen: Wil jij mijn
vriendje zijn?
Dapper en vol goede moed gaat IJsje op pad. Hij leert
een niet zo vriendelijke zeemeeuw, een speelse
zeehond, een troep kibbelende pinguïns, een oude
walrus en een jonge ijsbeer kennen. Zou een van hen
zijn vriendje willen zijn?
Extra leuk is het dat IJsje voorzien is van een flocklaagje,
een print die zacht aanvoelt en leuk contrasteert met de
gladde bladzijden. Zo wordt IJsje nog eens een extra
aaibaar beertje!
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