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Wat gaan we doen?

Tijdens de dag van een baby of dreumes komen steeds dezelfde activiteiten terug,
er ontstaan rituelen die het kind grip geven op de gebeurtenissen. Kinderen vinden
het fijn als ze weten wat er komen gaat, herkenning van situaties en handelingen
geeft rust. Aankleden, eten en drinken, spelen, boekje lezen en weer naar bed:
allemaal komt het meerdere keren op een dag terug.
In dit boekje zie je steeds een jong dier en voorwerpen die met een activiteit te
maken hebben: de krokodil doet zijn broek aan op de rechter bladzijde en links zie
je verschillende kledingstukken; giraf bouwt een blokkentoren en links zie je allerBoekgegevens
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lei speelgoed afgebeeld.

Woorden
Voordat je kindje leert praten neemt het heel veel woorden in zich op. Hoe meer je
tegen hem of haar praat en dingen benoemt, hoe groter de passieve woordenschat
van je kind. Je merkt dat je kindje je woorden begrijpt nog voordat het zelf in staat
is om ze uit te spreken.

Het zal op een bepaald moment wel proberen om je na te zeggen, in een eigen brabbeltaaltje. Laat merken
dat je begrijpt wat het bedoelt, en herhaal het juiste woord. De vele voorwerpen op de bladzijden geven
een rijke woordenschat. Spreek de woorden uit (met lidwoord) en probeer te beschrijven wat je ziet: dat
is een hoge blokkentoren… aap schildert met handjes en voetjes… ik zie een bal met sterretjes. Zie jij nog
meer sterretjes?
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Het is niet altijd eenvoudig om tijd vrij te maken om je kindje aandacht te geven. Een dreumes kan je heel
verwachtingsvol aankijken: ga je met me spelen? Gebruik dit boekje om aan te geven wat er zoal gedaan
kan worden: eerst gaan we (verschonen en) aankleden, dan eten we een boterham en dan gaan we samen
spelen, knutselen of een boekje lezen.

Favoriet
Baby’s houden van boekjes, echt waar! Zorg dus dat er altijd boekjes in de buurt zijn en ga naar de
Bibliotheek om steeds weer nieuwe boekjes te halen. Je zult merken dat je kindje ook voorkeuren heeft:
steeds naar hetzelfde boekje grijpt. Plezier hebben met een boekje betekent dat je het iedere keer opnieuw
wilt bekijken. Die voorkeur kan weken duren.

