VOORLEZEN

VOORLEZEN, JA GEZELLIG !

Waarom voorlezen?

Voorlezen en samen plaatjes kijken is voor veel kinderen en ouders/verzorgers een
plezierig en knus moment.
Het is vaak heerlijk om zo’n rustpunt op een drukke dag te hebben.
Door voor te lezen en samen over het verhaaltje te praten, krijgen kinderen op een
speelse manier nieuwe woorden, uitdrukkingen en zinnen aangeboden.
Goed dus voor de spraak/taalontwikkeling!
Kinderboeken gaan vaak over gebeurtenissen en personen die kinderen
aanspreken; daardoor ontwikkelt zich de aandacht voor het luisteren.
Kinderen laten zich meeslepen door het verhaal waardoor ze beter leren omgaan
met allerlei gevoelens. Ook de fantasie wordt door voorlezen gestimuleerd.

Voorlezen, wanneer?
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen!


Dit kan al vanaf het moment dat een baby met belangstelling gaat kijken en iets kan
vasthouden (vanaf ± 3 maanden oud). Denk aan zachte plastic of kartonnen
boekjes. U wijst de plaatjes aan en benoemt ze. Dit is de eerste vorm van voorlezen.



Wanneer een kind gaat praten, zijn aanwijsprentenboeken geschikt (vanaf ± 1 jaar).



Tussen twee en drie jaar willen kinderen graag korte verhaaltjes bij de plaatjes
horen, zoalsin de boeken van Nijntje.



Na het derde en vierde jaar mogen de verhalen iets moeilijker zijn. De onderwerpen
hoeven niet meer te gaan over de directe omgeving van het kind. Leuke, duidelijke
plaatjes erbij blijven belangrijk!



Wanneer een kind 5 jaar of ouder is kun je langere verhalenvoorlezen. Maar ook
samen over het verhaal praten, blijft belangrijk!



Als een kind eenmaal zelf kan lezen, stop dan niet met voorlezen. Want een boeiend
verhaal is dan nog te moeilijk om zelf te kunnen lezen. Voorlezen van mooie of
spannende verhalen en sprookjes blijft gezellig om samen te doen. Het is van groot
belang voor de taalontwikkeling.

Voorlezen kun je blijven doen zo lang een kind het leuk vindt!
Vraag eventueel aan de leerkracht/leidster van uw kind, welke boeken geschikt zijn om
voor te lezen.
U kunt voor informatie ook terecht bij de bibliotheek en boekhandel.

Algemene voorleestips
-

Zoek een geschikt moment en een rustige plek uit.

-

Kies een boek dat aansluit bij de interesse en leeftijd van uw kind. Leuke plaatjes
maken een verhaal extra boeiend.

-

Stop met voorlezen, zodra u merkt dat uw kind geen aandacht meer heeft.

-

Praat duidelijk en niet te snel.

-

Breng met uw stem levendigheid en spanning aan in het verhaal. Dit kunt u doen
door fluisteren, roepen, mompelen, piepen als een muis als het zo uitkomt. Laat
ook de uitdrukking op uw gezicht meespelen (bijv. kijk boos, verdrietig, blij,
verbaasd, etc.)

-

Houd oogcontact met uw kind.

-

Betrek uw kind bij het verhaal en stimuleer het om mee te denken. Stel af en toe
een vraag, geef uitleg, benoem de plaatjes, laat het aanwijzen en praat er samen
nog eens over na.
Lees gerust vaker hetzelfde verhaal voor als uw kind dat wil.

-

Sluit het verhaaltje af met een positieve zin. Bijvoorbeeld: ‘Oh, wat heb je goed
geluisterd.’

-

Kies samen met uw kind ook eens een boekje uit bij de bibliotheek. Het
regelmatig bezoeken van de bibliotheek wekt de interesse voor boeken bij uw
kind. Voor een kind is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis.

Veel plezier!

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een logopedist.
U kunt ook bellen met de GGD Midden-Nederland en vraag naar de logopedist,
telefoon: 033-4600046
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