NIEUW

DOE MEER MET BOEKEN

Met een boek de natuur in
De ene pm’er is echt een buitenmens, de
ander meer een boekenmens. Prima.
Zeker in combinatie met de prachtige
boekenserie Lemniscaat Natuurlijk.
Daarin gaan boeken en natuur uit
stekend samen. Je kan met een klein
groepje naar buiten gaan en je collega
met een boek en een ander groepje op
de bank achterlaten. Maar wat ook
kan: met een boek naar buiten!
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Misschien sleepte je als kind graag spulletjes van binnen naar buiten en andersom.
Opvoeders vinden dat niet altijd een goed
idee. Zeker met boeken niet: zonde! Maar
de natuurboeken van Lemniscaat zijn onmisbare gereedschappen bij het verkennen
van de tuin en de natuur met de kinderen.
Ze helpen je om met elkaar in gesprek te
gaan over wat er buiten te zien is.

Hoe heet die vogel?
Kinderen kunnen veel vragen stellen
waar jij zo gauw geen antwoord op weet:

‘Hoe heet die vogel? Kan dat beestje
zwemmen? Hoe maak je zo’n spinnenweb?’ Met je fantasie kom je een heel
eind, maar kinderen hebben ook recht
op serieuze antwoorden bij hun vragen
over de wereld. Met Mijn eerste natuur
boek (lekker groot) kunnen kinderen serieus aan de slag. Er staat heel veel informatie in over bloemen, planten, bomen
en dieren. Op de schitterende afbeeldingen zie je hoe zaadjes ontkiemen, hoe
pappa-pinguïns een ei uitbroeden en
nog veel meer. Bij de moestuin kan je in
het boek laten zien hoe groenten groeien
en met de kinderen ontdekken waar de
zaadjes in het fruit zitten. In het boek
staan speurkaarten die de kinderen uitdagen om goed naar de planten en dieren te kijken en ze te tekenen.

101 Dieren
In Het 101 dierenboek (lekker stevig) zijn
de dieren grappig getekend in hun omgeving: de jungle, de boerderij, de vijver.
Op het onderste deel van de bladzijde
staan ze los getekend en dit daagt uit tot
allerlei activiteiten: de dieren zoeken en
herkennen, ontdekken waar ze wonen en

spelen met de geluiden die ze maken.
Voor de grotere kinderen zijn er extra opdrachten, zoals tellen, sorteren op kleur
en patronen in dierenvachten herkennen.
Voor de jongste kinderen is er het hard
kartonnen boek (flink formaat) Natuur.
Hierin krijgen kinderen wat anders te
zien dan de standaard poes-muis-koeplaatjes. Bij de woorden lucht en wolken
zie je prachtige aquarellen van wolkenluchten en bij sneeuw en rivier originele
Japanse houtsneden. Zo verbreed je zelf
ook je blik en doe je nieuwe inspiratie
op.

Kijk!
In de serie Kijk! zijn vier delen: bloemen,
vogels, beestjes en vissen. Met kleine gedichten worden echte bloemen beschreven: rozen en zonnebloemen, maar ook
de paradijsvogelbloem en het waterlelieblad: een uitdaging bij het voorlezen en
het schilderen.
Er zijn nog veel meer boeken in deze
Lemniscaat Natuurserie, ze maken je
enthousiast om samen met de kinderen
nieuwe ontdekkingen te doen. <
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