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INTERACTIEF VOORLEZEN

Ssst! De tijger slaapt nodigt uit om interactief voor te lezen. Voor
nog meer beleving kunt u het vingerpopje gebruiken. Introduceer
vooraf Tijger. Herkennen de kinderen het dier? Het vingerpopje is
klein, maar hoe groot is een tijger echt? Pak het boek erbij en laat
Tijger vertellen dat dit boek over haar gaat. Toon de kaft en vraag
bijvoorbeeld: ‘Zien jullie mij hier liggen? Wat ben ik hier aan het
doen?’. Voor een gesprek over slapen. Dat maakt wel dat Tijger
slaperig wordt. Dek haar toe en speel een slaapritueel waarbij zij
wordt voorgelezen uit haar eigen boek. Natuurlijk stelt zij tussendoor
vragen en beantwoordt zij vragen. Zo stimuleert zij het gesprek
tussen de kinderen. Sluit af met een slaapliedje en leg het vingerpopje in de speelhoek zodat kinderen het verhaal na kunnen spelen.

SSST! DE TIJGER SLAAPT - APP

NA HET VOORLEZEN

Hebben de kinderen al gezien dat Tijger op de
illustraties steeds een andere slaaphouding aanneemt?
Het lijkt erop dat ze dan bijna wakker wordt, maar de
andere dieren weten haar toch weer in slaap te sussen.
Dat nodigt uit tot een spel! Laat de kinderen aan één
kant van het speellokaal staan. Speel zelf de slapende
tijger die in de weg ligt, of kies hiervoor een kind.
Terwijl u ‘slaapt’, proberen de kinderen aan de overkant
te komen. Verander regelmatig van slaaphouding net als
Tijger. Wanneer dat gebeurt, moeten de kinderen een
slaapliedje zingen totdat Tijger weer in slaap is. Als
Tijger echt wakker wordt, doordat niet iedereen
meezingt bijvoorbeeld, kan een tikspel het vervolg
zijn. Het kind dat als eerste wordt getikt, mag de tijger
spelen in de volgende ronde. Om het
spel makkelijker te maken laat u de
kinderen om de beurt proberen om
stilletjes langs de tijger te komen.
Maak het spel uitdagender door elk
kind een ballon te geven die zij tijdens
het oversteken in de lucht moeten
houden. In het informatiepakket en op
internet zijn veel andere ideeën voor
activiteiten te vinden.

Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen komt
Ssst! De tijger slaapt uit in een mini-editie met gratis
app voor € 4,95. Het verhaal is speciaal voor de
app omgezet in geanimeerd beeld met geluid en
voorleesfunctie. Leuk om samen met de kinderen naar
te luisteren en kijken. Geanimeerde prentenboeken
dragen ook nog eens bij aan het verhaalbegrip, de
woordenschat en ze vergroten de wereld van het kind.
Wist u bijvoorbeeld dat peuters door het kijken naar
een geanimeerd prentenboek vijf á zes woorden leren
in een half uur? Verder is in de app ook het speciaal
voor het boek geschreven en gecomponeerde lied te
beluisteren en zijn er spelletjes te spelen.
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OVER SLAPEN – VANAF 3 JAAR
Het grote slaapjesboek

Giovanna Zoboli
uitgeverij de Eenhoorn
Over alle dieren valt de nacht; bij de
dolfijn en de tonijn in het water,
de spreeuw in de hangmat en bij
de dromedarissen in hun stapelbed.
Heerlijk groot boek vol kleurige
tekeningen van slapende dieren, om bij weg te dromen.

Heppi naar Bed met Jop
de Giraf

Heppi
€3,49 in de App Store
In deze educatieve app kunnen
kinderen helemaal zelf de stappen
van naar bed gaan naspelen met
één van de vijf karakters. Zo moedigen de karakters de
speler aan om te helpen met speelgoed opruimen en in
bad gaan. Dit gebeurt op een leuke manier met
duidelijke voice-overs, geluidjes en een meezingliedje.
De app is vier talen te spelen! De voorganger van deze
app Jop gaat slapen, won in 2012 de Media Ukkie Award
voor Beste App.

Welterusten allemaal

Chris Haughton
uitgeverij Gottmer
De zon gaat onder en het wordt
donker in het bos. Alle dieren worden
moe… alleen Kleine Beer niet. Hij wil
nog spelen met de andere dieren
maar die zijn wel moe…. en dan worden ook de ogen
van Kleine Beer zwaar… tijd om te gaan slapen! Lief
prentenboek met intense warme kleuren die goed de
sfeer rond slapengaan weergeven.

Slaap Lekker

Fox and Sheep
€4,49 in de App Store
De perfecte app voor het
dagelijkse instopritueel met
schattige dieren, lieve slaapliedjes en een mooi verhaal. Overal in huis gaan de lichten
uit en de dieren in de stal zijn moe. Maar wie stopt
ze in? Wie doet het licht uit? Een mooie klus voor
peuters en kleuters. Prachtig vormgegeven en te spelen
in twaalf talen. In 2012 door Apple verkozen als App
van het Jaar. Tip: de opvolger Slaap Lekker Circus is ook
een aanrader.

OVER VERRASSING – VANAF 4 JAAR
Verrassing!

Niki Daly
uitgeverij C. de Vries-Brouwers
Vader en moeder Tati willen graag een
kindje, maar die zijn helaas niet te
koop in de babywinkel. Dus kopen ze
een biggetje. Jammer genoeg lijken ze
niet op elkaar. Maar dat verandert als
meneer Tati een wens doet bij het zien van een vallende
ster…. verrassing!

Ossip en de onverwachte reis

Annemarie van Haeringen
uitgeverij Leopold
Kabouter Ossip bakt broodjes voor
zijn vriendin Wawa. Tijdens het
wachten ziet hij een rode draad. Die
pakt hij op en zo begint een boeiende
speurtocht naar Wawa. Maar wat is
er met haar rode kaboutermuts gebeurd? Verrassing!

VERKIEZING BOEKSTART BABYBOEKJE 2018

Vijf boekjes zijn door een jury onder voorzitterschap van kinderpsycholoog
Tischa Neve, onlangs genomineerd voor Het Babyboekje van het jaar. Vanaf
24 januari 2018 kunnen ouders en pedagogisch medewerkers stemmen op
hun favoriet uit de shortlist. Tijdens de Negenmaandenbeurs in februari
2018 wordt bekendgemaakt welk boekje de meeste publieksstemmen heeft
gekregen en daarmee verkozen is tot Het BoekStart Babyboekje 2018. Meer
weten over de verkiezing? Kijk op www.boekstart.nl en stem mee!

TIP!
Colofon
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BLIJF VOORLEZEN

!
Dit is de tweede en laa
tste Nieuwsbrief De Na
tionale
Voorleesdagen van dit
jaar. Veel (voorlees)plez
ier! Blijf
het hele jaar voorlezen
en stimuleer ook oude
rs dit te
doen. Vraag uw Biblio
theek om voorleestips
en ideeën.

