Voorlezen Thuis
Digitale voorleestips
De Koning bakt een huis – Annemarie van Haeringen
Blootpad is een pad zonder schild die nooit uit huis gaat.
De koning bedenkt een oplossing…

LEES
tip
PRAAT
tip

DOE
tip

Dit digitale prentenboek is ook beschikbaar bij
Bereslim in een versie waarbij er tussendoor
vragen gesteld worden. Een boek over hetzelfde
onderwerp is Een schildpad was zijn schildje kwijt
van Marjet Huiberts.

Blootpad wilde niet naar buiten, omdat hij zich zo bloot voelde.
Wat heb jij allemaal aan als je naar buiten gaat? Benoem samen
je verschillende kledingstukken. Wat voor kleur heeft jouw
kleding?

Maak net als de koning iets met klei. Misschien kun je ook wel een schild
maken. Als je geen klei hebt kun je een mooie tekening maken.

2 tot 4 jaar
Waar is Ko? – Marieke van Ditshuizen en Cobi Boomsma
Een verrassend boek over een jongen en zijn konijn.
Lees het boek bij De Voorleeshoek en praat er
daarna samen over. Welke dieren zie je allemaal in
dit verhaal? Op welke plaatsen komen Cas en de
mol boven de grond? Wat vind jij van het einde
van het verhaal?

DOE
tip

PRAA
T
tip

In het boek heb je gelezen dat Ko zoek is en Cas gaat hem zoeken. Heb jij
een konijnenknuffel thuis? Speel knuffelverstoppertje! Verstop je knuffel en
vraag mama/papa/oma/broer of zus om hem te zoeken. Nog leuker: Verstop
een heleboel knuffels!

LEES
tip

Wil je meer weten over het leven onder de grond? Lees dan Goed
verstopt rondom ons van Élo. Dit leuke kijkboek is te leen in
De Bieb.

4 tot 7 jaar

Voorlezen Thuis
Digitale voorleestips
Tori – Brian Elstak
Een superspannend prentenboek vol magie en fantasie!

LEES
tip

Bij De Voorleeshoek zijn ook andere hoofdstukken
te beluisteren van Tori. En het boek is natuurlijk
ook te leen bij De Bieb. Ook is er een vervolg
uitgekomen; Trobi, ook te leen bij De Bieb.

In het boek komen fabeldieren voor, welke
fabeldieren ken jij? Misschien kun je wel een fabel
vertellen, of er zelf een bedenken?

DOE
tip

Doe net alsof jouw potlood ook een potloodzwaard is, bedenk een
probleem en teken met je potloodzwaard een voorwerp dat het
probleem kan oplossen.

7 tot 10 jaar
Wist je dat je als lid van De Bieb ook gratis luisterboeken kunt
beluisteren met de app van De LuisterBieb?

PRAAT
tip

