
Tijger
Een stoffen boekje, bestaande uit drie vierkantjes, aan weerszijden bedrukt.  
Deze vorm heet leporello en is heel geschikt voor boekjes voor de allerjongsten.  
Het is zacht en licht in gewicht, en tussen de eerste bladzijden zit een stukje cello-
faan, dat lekker knispert. Dat geluidje, maar ook de vrolijke fel oranje kleur trekken 
snel de aandacht van een jonge baby. Leg het boekje in de wieg of de box en je zult 
zien dat je baby er met de oogjes naartoe getrokken wordt.

Verschonen
Ook tijdens het verschonen kun je dit boekje gebruiken om de aandacht af te 
leiden. Laat het lekker knisperen en beweeg het boekje rustig van links naar rechts. 
Houd het binnen grijpafstand, zodat je kindje het boekje vast kan pakken met de 
handjes. Praat intussen en vertel wat er gebeurt. 

Zoem zoem
Het onderwerp van een boekje is de eerste maanden nog niet zo interessant. Zo rond een halfjaar,  
als je kindje kan zitten kun je er het gegrom van de tijger aan toevoegen, het gefluit van de vogel en de 
zoemende bij. Maak van dat laatste een spelletje door je vinger te laten vliegen door de lucht, terwijl je 
zoemende geluiden maakt. Laat de ‘bij’ landen op de buik van je kindje.

Zingen
Baby’s houden van liedjes en versjes. Klank en ritme trekken onmiddellijk de aandacht. Heb je nog geen 
groot repertoire, haal dan in de Bibliotheek een liedjesboek, bijvoorbeeld Poesje Mauw van Mies van Hout. 
Op de bijgesloten cd staan de liedjes, zodat je ze gemakkelijk aan kunt leren.

Dit versje is eenvoudig te onthouden en leidt gegarandeerd tot veel plezier:

De tijger komt, de tijger komt, de tijger komt eraan…
Hij kriebelt op je buik, hij kriebelt aan je benen.
Hij kriebelt in je handjes en hij kriebelt aan je tenen.
Hij kriebelt aan je oren, hij kriebelt aan je haar. 
Een kusje op je neusje en dan is tijger klaar!
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