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Bang, boos, blij, bedroefd …
Jonge kinderen hebben dezelfde gevoelens als grote mensen. Alleen ervaren
ze die anders. Ze moeten hun gevoelens nog ontdekken en leren uiten. Dat
kan op allerlei manieren. In deze PIPPO
Speelbrief vind je leuke boekjes, spelletjes en liedjes die je kunt gebruiken om
je kind op weg te helpen.

Het PIPPO-team

ZO LEES IK PIPPO
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PIPPO-thema
prentenboeken
Op zoek naar peuterboeken die passen
bij het PIPPO-thema van deze maand?
Via deze link vind je er een heleboel:
http://clavisbooks.com/thema/pippo
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Aapje Pippo in de moestuin
Aapje Pippo is in de moestuin. Wat
vindt hij daar allemaal voor lekkers? In
het verhaaltje worden steeds vragen
gesteld. Het is leuk om daar even
te stoppen en je kind zelf naar het
antwoord te laten zoeken. Wat is dat
voor een lange oranje groente die
aapje Pippo in zijn handen heeft?
En die groene met de kleine witte
bloemetjes?
Op de laatste illustratie smult aapje
Pippo van een appel. Welk fruit of
welke groenten eet je kind graag?
En waarom? Aan de hand van het
antwoord kun je ook samen op
zoek gaan naar plaatjes hoe dat
fruit en die groenten groeien. Komen ze uit de grond? Of hangen
ze aan een boom?
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PLAATJES

en woordjes
Karel is blij. Hij is aan het spelen in de woonkamer. Maar dan
schrikt hij ergens van. Wat is
het? De illustratie van Karel nodigt uit om over angsten te praten. Vraag je kind bijvoorbeeld
of hij/zij ook al eens van een
spin is geschrokken. Of van
iets anders misschien? Als je
schrikt, is dat geen fijn gevoel.

Leestips voor de herfst
HA-HA-HALLOWEEN: 31 OKTOBERRRR
Soms worden peuters ongewild al vroeg
geconfronteerd met eng doen, bijvoorbeeld
als rond Halloween via reclameposters een
film wordt gepromoot. Je kunt je kind als het
tweeëneenhalf, drie jaar is, ook op een meer
geleidelijke manier kennis laten maken met
dit griezelfestijn, bijvoorbeeld door samen het
boek Luuk en Lotje. Het is Halloween! te lezen.
Luuk en Lotje hollen een pompoen uit, maken
pompoensoep en bananenspookjes, en doen
mee met een griezeltocht. Zo leren kinderen
dat ‘eng’ ook leuk kan zijn.
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Luuk en Lotje. Het is Halloween
Door Ruth Wielockx
Clavis Uitgeverij
isbn 978 90 448 3097 2

EEN SPIN! HELP OF HOERA?
Herfst, dat is spinnentijd. Enge dieren, vinden
veel mensen. Maar waar komt die angst vandaan? Wetenschappers zijn er niet helemaal
uit. Wat wel zo klaar is als een klontje, is dat
ouders die bang reageren bij het zien van zo’n
kriebelbeestje, die angst overbrengen op hun
kind. Jammer, want een spin is een heel nuttig
dier. En zeg nu zelf: een web is een staaltje
van vakmanschap waar geen mens aan kan
tippen!
Zou jij het leuk vinden als iedereen gillend wegrent als jij op het toneel verschijnt? Guido van
Genechten trok zich het lot van spinnen aan,
en maakte het boek Jonnie, over een spinnetje
dat helemaal alleen zijn verjaardag moet vieren als hij drie wordt. Kinderen sluiten Jonnie
ongetwijfeld onmiddellijk in hun armen, nu de
ouders nog …
Jonnie
Door Guido van Genechten
Clavis Uitgeverij
isbn 978 90 448 1857 4
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Beertje Bruin mist zijn pop
Beertje Bruin is verdrietig. Hij kan zijn pop
nergens vinden. Onderaan het verhaaltje
wordt de vraag gesteld: En jij? Heb jij de
pop van Beertje Bruin gezien? Ga samen op
zoek naar de pop. Wijs daarbij verschillende
dingen aan. Is dit de pop van Beertje Bruin?
Nee, wat is het dan? Zeg het woord voor
en laat je kind het nazeggen. Stel ook de
vraag: Hoe zou jij je voelen als jouw pop of
knuffel zoek was?

Vlieg, Muisje Meisje!
Haal uit het verhaal van Muisje Meisje eerst
de gele gedeeltes weg. Plak ze vervolgens
op de juiste bladzijden. Vlieg met Muisje
Meisje door het speelverhaaltje en vraag je
kind: Zou jij net als Hansje Hond en Zaza
opgewonden zijn? Of zou je het een beetje
eng vinden, zoals Karel Kat?
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Samen op reis

Ga samen op reis! Neem
een tapijt, een koffer of
een doos en laat je kind
er lekker op los fantaseren. Waar ga je naartoe?
Wie neem je mee? Wat
zie je allemaal?

