DOE MEER MET BOEKEN

Op reis in een boek
Als de kinderen en jij deze zomer niet
op reis kunnen, laat je dan mee op reis
nemen door een boek. Een boek opent
nieuwe werelden voor jou en de kinderen. Het prikkelt je fantasie en stimuleert je taalgevoel. Verhalen brengen
nieuwe avonturen teweeg op de groep
of in de tuin. Zo kom je nog eens ergens!
TEKST INGE VAN RIJN FOTO ADOBESTOCK

Panama
Met O, wat mooi is Panama ga je op zoek
naar een ver land, waar het heerlijk naar
bananen ruikt. Na een avontuurlijke reis
kom je op de plek waar je graag wilt blijven: alles lijkt nieuw als je het met andere
ogen bekijkt!
Zo kan je een speurtocht door de tuin maken. Bedenk eerst met de kinderen wat je
mee wilt nemen op reis: een koffer of liever een pan en een slaapzak en een zaklantaarn? Onderweg moet je eten zoeken
en ergens overnachten. Misschien kom je
vreemde figuren tegen… Geniet bij terugkomst met de kinderen van je prachtige
eigen groepsruimte.
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Dro(o)m(en)land
Ook als het regent kan je reizen, met het
boek Ik neem je mee. Vanuit een bed beleef
je een grenzeloze reis door de jungle en
naar de Zuidpool. Laat de prachtige afbeeldingen zonder tekst je fantasie prikkelen en verzin er je eigen woorden bij. De
kinderen kunnen je daarbij prima helpen.
Hierna kan je met de kinderen hun droomland tekenen of schilderen. Geef twee kinderen samen een heel groot vel om zich
helemaal uit te leven. Voordat de kinderen
gaan slapen kan je ze nog een verhaaltje
over hun dromenland vertellen. Het hoeft
geen ingewikkeld verhaal te zijn en ook
niet logisch. Hoe gekker hoe leuker, als het
maar niet te spannend wordt, anders doen
ze geen oog meer dicht. Zet er eventueel
een zacht muziekje bij op.

ren op zoek te gaan. Dat wordt nog spannender met het versje uit het boek:
‘We gluren door het struikgewas
We sluipen door het bos
We schuilen in het hoge gras
We luieren in het mos
We zijn de bladerbeesten!’
De prachtige foto’s uit het boek geven
voorbeelden om zelf ook beesten te maken met de blaadjes en takjes die jullie
gevonden hebben. Zo maak je van een
paar bloemblaadjes een schattig varkentje. Zo mooi als in het boek hoeft het niet
te worden, laat de kinderen hun fantasie
gebruiken en verhaaltjes bij ieder beest
verzinnen. <

Schatten verzamelen
Op reis gaan is leuk om avonturen te beleven, maar ook om schatten te verzamelen. Twee boeken kunnen je hierbij inspireren. Hallo-o-o daarboven! vertelt over
een kleine vos die met zijn vader naar het
bos gaat om schatten te verzamelen. Bladerbeesten daagt je uit om met de kinde-
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