THEMA:
LENTE

Samen lezen
TIP: Wordt lid van de (online) bibliotheek en kijk bij de prentenboeken over
het thema Lente. Jonge kinderen willen graag boekjes vaak herhalen. Lees
het boek (een paar keer) voor en laat de kinderen dan dingen in het boek
aanwijzen of een woord/zin afmaken. Als een kind een plaatje aan wijst, is
dit ook ‘antwoorden’. Ontvang dit, door het woord te herhalen.

BOEKENTIPS

Lente met Jip en Janneke
Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp
Eindelijk is het lente! De bloemen beginnen te
bloeien en de vogels leggen eieren. Jip en
Janneke vinden het heerlijk: ze proberen een
lammetje mee naar huis te nemen en willen zelf
eitjes uitbroeden. Maar of dat zal lukken?

Lente zomer herfst en winter
Dick Bruna
Alle seizoenen komen aan bod met
passende activiteiten voor de
verschillende jaargetijden.
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Beesten bladerboek
Anne Royer
Op de boerderij leven alle dieren vredig samen.
In de stal geeft een koe haar pasgeboren kalfje
te drinken. Moeder kip kakelt in de kippenren al
haar kuikentjes bijeen. In het konijnenhok
knabbelen de jonge konijntjes van het gras dat
de boer hen heeft gegeven. Het veulentje staat
in de paardenstal ongeduldig te wachten tot het
kan gaan galopperen in de wei. Aan de oevers
van de vijver waggelen de kleine eendjes op een
rijtje achter hun moeder aan. En de kleine
geitenlammetjes? Die klimmen vrolijk op het
klimrek terwijl moeder geit hen in de gaten
houdt. Zo leven de dieren van de boerderij op
het ritme van de seizoenen.

houdt. Zo leven de dieren van de boerderij op
het ritme van de seizoenen, en terwijl het gonst
van geloei, gehinnik, geblaat, gemekker en
gekwaak, worden hun jongen geboren.

Karel in de lente
Liesbet Slegers
Ik ben Karel.
Vandaag wordt het een hele mooie
dag. Het is lekker weer en buiten
is er van alles te doen. Ga je mee?
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