
Kikker!
Een knisperboekje gebaseerd op illustraties van Max Velthuijs. De duidelijke  
afbeeldingen van Kikker en zijn vriendjes Eend, Varkentje en Haas zijn in zwart-wit 
getekend en tegen felgekleurde achtergronden geplaatst: rood, geel en blauw, en... 
Kikkergroen. Veel aanwijs- en knisperplezier voor baby’s vanaf drie maanden en 
een leuke kennismaking met het werk van Velthuijs, die grote bekendheid kreeg 
door zijn Kikkerboeken voor kleuters.

Aandacht trekken
Dat gaat bijna vanzelf! Het stoffen boekje ritselt, knispert en kraakt er lustig op los. 
Het is zacht, licht en klein genoeg voor babyknuistjes. De kleurstoffen zijn niet giftig 
en het is wasbaar in koud water. Zelfs aan kleine afgeronde hoekjes is gedacht, 

zodat het echt helemaal veilig is voor je kleintje. Trek al knisperend de aandacht, geef het je baby zelf in 
de handjes en kijk hoe hij er zoet mee is. Laat hem er eerst maar mee kennismaken, lekker uitproberen 
en onderzoeken. Iedere dag een paar keer, niet te lang. Zoals het uitkomt, of op vaste momenten als je 
lekker rustig met je kindje zit. Zo ontstaat al gauw een vaste gewoonte, die vertrouwdheid en veiligheid 
betekent. Het begin van het dagelijkse voorleesmoment!

Plaatjes kijken
Na het kennismaken en ontdekken komt het echte kijken. Elke afbeelding apart is het bekijken waard.  
Baby’s reageren het eerst op duidelijke zwart-witpatronen. De eerste maanden zijn heel belangrijk voor 
de ontwikkeling van het gezichtsvermogen van een kindje. Omdat baby’s nog nauwelijks contrasten kun-
nen onderscheiden, reageren ze het eerst op bepaalde zwart-witpatronen. Sommige afbeeldingen vinden 
ze duidelijk interessanter dan andere. Kijk maar hoe ze zich het eerst aangetrokken zullen voelen tot het 
plaatje met Kikkers zwart-witgestreepte broek of dat met de grote bal met zwart-witte stroken. De patronen 
zijn goed voor de visuele ontwikkeling: ze leiden tot beter zicht en begrip. Tegelijkertijd is het voor je baby 
een fascinerende bezigheid, dat merk je aan het geboeide kijken.

Aanwijzen, benoemen en vertellen
Behalve afbeeldingen die op zichzelf bekeken kunnen worden, bestaat er ook verband tussen de plaatjes. 
Kikker op de linker bladzijde schopt de bal weg naar de rechter bladzijde. Eend, links, kijkt naar de vis die 
op de bladzijde ernaast zwemt. Varkentje heeft een appel in zijn poot, die op de aangrenzende bladzijde 
vergroot is afgebeeld. Zo nodigt dit boekje, hoe eenvoudig ook, echt uit tot aanwijzen, benoemen en erbij 
vertellen. Want wat heeft Kikker op de voorkant van het boekje in zijn poot? En wat piept daar uit de 
appel van Varkentje? Op de achterkant is Haas te zien: hé, die leest ook een boekje!

Boekgegevens 
Kikker!

Max Velthuijs (tekeningen)
Uitgeverij Leopold (2010)

ISBN 9789025856991

Door: Julienne van den Heuvel 

Boekidee


