Biebnieuws 5. Voorlezen maakt je leuker!
Heb je goede voornemens over voorlezen? Dat komt goed uit, want de
Nationale Voorleesdagen zijn weer in zicht! Van 22 januari t/m 1
februari is er in het hele land extra aandacht voor voorlezen. Het boek
‘Moppereend’ is het Prentenboek van het jaar.
Op school
Natuurlijk wordt ‘Moppereend’ tijdens de Voorleesdagen op school
voorgelezen. Ook wordt er over dit boek gepraat. Dat kan bijvoorbeeld
zo gaan. Bij ‘Moppereend’ is ook een liedje gemaakt. Sommige scholen
beginnen met een Voorleesontbijt. De kinderen ontbijten dan op school
terwijl het boek voorgelezen wordt. In het nieuws zie je ook BN-ers
die voorlezen. De BN-ers delen een aantal tips.
Voorlezen maakt je leuker
‘Hoe is het om groot te zijn?’, ‘Hoe is het om ziek te zijn?’,
‘Of heel sterk?’ Prentenboeken leren kinderen om zich dit
soort situaties in te beelden. Voor peuters en kleuters is het
soms nog lastig om zich te verplaatsen in een ander. Zij
kunnen zich nog niet zo goed voorstellen dat andere mensen
andere gevoelens, gedachten en ervaringen hebben.
Voorlezen en praten over het verhaal helpt om kinderen dit te
leren. Stichting Lezen maakte er een leuk filmpje bij.
Voorleesbingo
Voorlezen combineren met een spelletje? In de bijlage vind je een voorleesbingo.
In de bibliotheek

Voor de kinderen van 0-4 jaar: woensdag 29 januari tijdens de BoekStart-ochtend: een
muzikale voorstelling over het boek Moppereend.

Wanneer je kind (0-4 jaar) in januari lid wordt van de Bibliotheek krijgt het een gratis
vingerpoppetje van Moppereend. Is je kind al lid van de bieb? Het vingerpoppetje is ook te
koop in de boekwinkel, net als het boek. Er is ook een mini-editie voor €5,25.
Veel voorleesplezier!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen. Volg
ons op Facebook.
Ook zijn we te volgen op Instagram. Hier vindt u kinderboekentips voor alle leeftijden.
Zoek naar Bibliotheek op school Kampen.

