MEDIATIPS VOOR THUIS
Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen
tijdens de Nationale Voorleesdagen (en daarna)

De Nationale Voorleesdagen 2022 zijn van 26 januari t/m 5 februari 2022. Het prentenboek van het jaar is
Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Wat een heerlijk boek om voor te
lezen aan je kleuter.
Maar er is meer dat je kunt doen met én naar aanleiding van het verhaal. Lees voor, kijk, luister, speel en
ga aan de slag. Praat, maak en ontdek samen.
Om je op weg te helpen hebben we verschillende media bij elkaar gezocht voor jou en je kleuter thuis.
Deze boeken, filmpjes, spelletjes en liedjes passen bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van
kleuters. Laat je inspireren door de tips en ga thuis aan de slag. Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en
doen. Met en zonder scherm. Binnen en buiten.
Hulp nodig om af te wisselen? Met het Mediasmarties Ontdekpakket helpt de dobbelsteen je
om alle hoeken van de media ontdekkaart te ontdekken.
Wat moet je doen?
Print dit document.
Als je het ontdekpakket hebt: pak de dobbelsteen + ontdekkaart erbij.
Check of je (spel-)materiaal op voorraad hebt en haal de boeken in huis (je mag ze natuurlijk kopen,
maar lenen bij de bibliotheek is ook een hele goeie duurzame optie!).
Veel succes en plezier!

Tip
Als lid van de bibliotheek kun je met je lidmaatschapsnummer ook gratis inloggen bij
www.bereslim.nl en www.devoorleeshoek.nl .

VOORLEZEN
Voorlezen is belangrijk en zo leuk om te doen. Duik tijdens de Nationale Voorleesdagen (en daarna!)
dus zeker (nog eens) in het verhaal van 'Maar eerst ving ik een monster'. Lees het boek (meerdere
keren) voor en bekijk samen de platen. Ontdek wat er allemaal te zien is en praat erover!

Maar eerst ving ik een monster
Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer
Uitgeverij Lemniscaat
Een jongetje moet gaan slapen, maar verzint steeds meer monsters die
hij nog moet vangen. En daarna moet hij de soldaten vangen die de
monsters komen halen. De verteller probeert het verhaal steeds af te
ronden, maar dat valt niet mee met zo’n slimme hoofdpersoon!
Maar eerst ving ik een monster is Prentenboek van het jaar 2022.

Praat erover met je kleuter!
Door te praten over en naar aanleiding van het verhaal hoort je kleuter nieuwe woorden en laat je je kleuter
die woorden zelf ook gebruiken. Ook komt zo het verhaal weer helemaal aan bod. Praten is dus niet alleen
goed om het verhaal te begrijpen, maar ook voor de woordenschat.

Tip
Wissel gesloten vragen af met open vragen.
Begin gerust met vragen over het verhaal (Wat gebeurt er? Waar is het jongetje?)
Stel ook vragen naar aanleiding van het verhaal. Wat vind jij ervan? Heb je ook weleens een monster
gevangen?

Meer lezen?
Het verhaal van 'Maar eerst ving ik een monster' laat zien hoe leuk kinderen het vinden om in een
verhaal te blijven en hoe het verhaal echt gaat leven. Herhaling is dus echt belangrijk. Lees een
prentenboek dus gerust meerdere keren voor.
Behoefte aan andere prentenboeken over monsters? De volgende prentenboeken zijn zeker geschikt
voor kleuters.
Het kleurenmonster (Anna Llenas)
Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en kalm tegelijk.
Wat is er met hem aan de hand? Met de hulp van een meisje probeert hij alle emoties die hij
voelt een eigen plek te geven.

Sneeuwwitje breit een monster (Annemarie van Haeringen)
Geitje Sneeuwwitje breit altijd sokken, maar wil nu eens iets anders proberen. Als de jaloerse
mevrouw Schaap zegt dat het nergens op lijkt, besluit Sneeuwwitje haar een lesje te leren. Ze
breit iets héél levensechts... Oh nee! Wat nu?!

Stop! Monsters! (Mark Janssen)
Twee zusjes gaan met de bakfiets op weg. Onderweg versperren gigantische monsters hen
de weg. De meisjes mogen pas verder als ze iets betalen. Maar ze hebben alleen een
bakfiets vol oud ijzer. Kunnen ze de monsters daar blij mee maken? Groot tekstloos
prentenboek met uitbundig gekleurde tekeningen.

Dit is een boek vol monsters (Guido Van Genechten)
Sommige monsters lijken schattig, maar ze hebben vlijmscherpe tandjes. Andere monsters
stinken, zitten vol snot en slijm of hebben giftige staarten. Weet je zeker dat je niet bang
bent en dat je verder durft te kijken? Prentenboek met humoristische kleurenillustraties en
een pop-up.

Monsterboek (Alice Hoogstad)
Een meisje tekent in een zwart-witte stad allerlei kleurrijke monsters op muren, huizen en
straten. De monsters komen tot leven en brengen kleur en chaos in de stad. Tekstloos
prentenboek met fantasierijke prenten in zwart-wit en kleur.

KIJKEN
Het prentenboek van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer bevat prachtige tekeningen waar je uren naar
kunt kijken. Doe dat dan ook en kijk wat je nog meer in de tekeningen kunt ontdekken samen. Maar
laten we realistisch zijn. Bewegende beelden zijn aantrekkelijk en het scherm trekt. Je kleuter
bewust laten kijken? Benut de kansen van media, maar zie media niet alleen als zoethoudertje.

Tips om bewust te laten kijken
Sluit aan bij het thema van het prentenboek dat je voorleest.
Kies voor materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van je kleuter.
Gebruik de beelden als inspiratiebron om iets te gaan doen.
Gebruik digitale vormen van prentenboeken in combinatie met het prentenboek dat je voorleest. Zo ziet
en hoort je kleuter het verhaal nóg eens!
Log in bij www.bereslim.nl en www.devoorleeshoek.nl met je lidmaatschapspasje van de bieb via
jeugdbibliotheek.nl. Dat is gratis!

Haal 'Dit is een boek vol monsters' van Guido Van Genechten in de bibliotheek.
Lees het boek voor en bekijk het verhaal ook op De Voorleeshoek.
Sommige monsters lijken schattig, maar ze hebben vlijmscherpe tandjes. Andere monsters
stinken, zitten vol snot en slijm of hebben giftige staarten. Weet je zeker dat je niet bang
bent en dat je verder durft te kijken?
Praat ook na het kijken over wat jullie gezien hebben. Leg de link met Maar eerst ving ik een
monster en fantaseer over eigen monsters. Lief? Grappig? Stoer? Hoe zien ze eruit?
Accepteer de kijk van je kind, vraag door en laat je fantasie de vrije loop. Niet alleen leuk,
maar het laat je ook zien hoe je kind denkt.

Meer bekijken?
Met behulp van digitale media haal je de wereld naar binnen. Doe dit gerust! Maar vergeet niet met
je kind af te spreken dat na het kijken van het filmpje het scherm weer uitgaat. Er zijn veel
filmpjes die je kunt gebruiken om monsters op een andere manier te bekijken.
TIP
Als kinderen bang zijn voor monsters, zeg dan niet ”monsters bestaan niet". Ook bij kleuters kunnen fantasie
en werkelijkheid nog flink door elkaar lopen. Monsters in verhalen kunnen eng zijn, maar ga samen ook eens
op onderzoek uit of er misschien ook lieve monsters zijn?
De kijktips hieronder later in elk geval een ander (positiever) beeld zien. Wie weet brengt het jullie op een
idee? De volgende filmpjes kun je met je kleuter bekijken. Scan de QR-code om de filmpjes direct te bekijken.

Voorleesverhaal uit Sesamstraat: Sientje's monster (1.35 minuten)
Een kort verhaaltje voor de jongste kleuters.
Frank leest een verhaal over Sientje. Er zit een monster onder haar
bed!

Ok en Knul: Logeren (7 minuten)
De serie ‘Ok en Knul’ bestaat uit korte filmpjes met herkenbare
situaties en leert kleuters om hun gevoel te herkennen en benoemen.
Knul is logeren bij opa en oma samen met Ok. Ze slapen in het grote
logeerbed. 'Ik durf niet naar de wc want er is een monster in de gang!'
Knul ziet het helemaal voor zich en is bang van zijn eigen fantasie.

Hoelahoep: Help, een monster! (15 minuten)
Hoep is bezig de was op te hangen. Hoela is lekker aan het
schommelen. Ineens ziet ze een heel groot monster! Met Hoep en de
kinderen gaat ze op zoek, maar dat monster is helemaal geen
monster: dat is een schaduw! Hoe dat precies zit laten de kinderen
aan Hoela zien.

Hoelahoep: Sneeuwsporen (15 minuten)
Als Hoela met Bolle Bink aan het sleeën is, ziet ze afdrukken in de
sneeuw. Zouden die van een monster zijn? Hoep gaat dapper op zoek,
maar als hij een rondje gelopen heeft, ziet hij nieuwe afdrukken! Het
monster moet dus nog wel in de buurt zijn.

LUISTEREN
Laat kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe je
ogen dicht en gebruik je oren! Wat horen jullie? Hoe voelt dat? Moet je erdoor lachen? Of is het ook
een beetje spannend? Laat je kind vertellen en luister daar goed naar. Wat tovert zijn of haar
verbeelding tevoorschijn?

Onder mijn bed (Pete Philly & Tommie)
Tommie en Pete Philly zingen een herkenbaar liedje over een
monster onder je bed. Word jij ook weleens bang als het
donker wordt? Dat er iets engs onder jouw bed is? Had je nou
je lieve knuffel maar bij je!
Beluister het liedje HIER via YouTube
of klik op de QR-code voor Spotify.

Geluiden in het donker
Ga samen op bed liggen in het donker. Ogen dicht. Wat
horen jullie? Wat zien jullie voor je? doe dan het licht weer
aan en ga op zoek naar het geluid.

Instrumentale muziek: o.a. Het monster van Parijs (La Seine)
Zet ook eens instrumentale muziek op (zonder zang) en laat het monster in je los.
Lekker bewegen en dansen op de muziek! Of zet de muziek op terwijl je kleuter
tekent. Heeft het invloed? Beluister de muziek (zonder tekst) HIER via Spotify of scan
de QR-code.

SPELEN
Spelen doen kinderen van nature. Daar heeft een kind weinig tot niets bij nodig. Door te spelen kan
een kind allemaal ervaringen en nieuwe informatie verwerken en is een kind zich dus aan het
ontwikkelen. Spelen is dus belangrijk! Bied kleuters dus vooral de tijd en ruimte om te spelen. Met
en zonder scherm. Binnen en buiten. Wil je een connectie maken met het verhaal dat je hebt
gelezen? We hebben wat tips voor je.

Vrij spel
Een van de kenmerken van spel is dat het een eigen keuze is van kinderen.
Zeg dus niet 'Kom, we gaan ook een monster vangen'. Je kunt wel kijken
wat er gebeurt als je materialen neerlegt die (rollen)spel uitlokken. Denk
aan gekke brillen, lakens om onder te verstoppen, pantoffels in de vorm van
dierenpoten, stoepkrijt om poten mee te tekenen enz.
Laat kinderen hun eigen spel kiezen, kijk ernaar en geef eventueel nog wat
extra materiaal voor nieuwe ideeën.

Monsters vangen
- Verstop hier en daar kleine monstertjes en laat je kind op zoek
gaan en alle monsters verzamelen.
- Zijn er vriendjes of broertjes en zusjes om mee te spelen? Lees
het prentenboek voor en ga vervolgens lekker naar buiten en om
de beurt monsters vangen! Hoe? Iedereen is een klein monstertje
en jij gaat ze pakken. Tik ze allemaal af en wissel dan van beurt.
Zo kan iedereen zijn eigen monsters vangen.

SPELEN
Wil je kind toch even op de tablet? Maak dan ook de connectie met het thema van het verhaal.
Deze twee apps zijn geschikt voor kleuters en te gebruiken op Ipad of Android tablet. Kijk welke
app je kind het meest aanspreekt en download de app.

Sago Mini monsters van Sago Sago
App voor iPad en Android
Met de gratis app Sago Mini Monsters van Sago Sago maak je je eigen
monsters. Kleur hem in de wildste kleuren, geef hem eten, poets zijn tanden
en pimp hem met de gekste voorwerpen. Leuke app voor kleuters die van
vrolijke en schattige monsters houden.

DNA Play (Avokiddo)
App voor iPad en Android
Deze kleurrijke app begint met een klein monstertje zonder lichaamsdelen.
Door combinaties te maken van de romp, het hoofd, de neus, de ogen,
handen en voeten kunnen kinderen steeds weer andere creaties maken.

DOEN
Laat je inspireren door alle verhalen en ga zelf aan de slag. Juist de combinatie met echte
ervaringen maakt de verhalen uit verschillende media extra waardevol. We geven je een paar
suggesties!
Koekjes bakken voor Koekiemonster
Dat monsters stiekem heel erg leuk zijn, heel erg lief of ontzettend grappig,
daar zijn jullie inmiddels samen wel achter gekomen. Vier samen een feestje
met één van de grappigste monsters die we kennen: Koekiemonster.
Ga samen aan de slag en bak de lekkerste koekjes. Geen oven ter
beschikking? Het versieren van stroopwafels is ook een idee. Kijk vooral wat
er mogelijk is en heb plezier.

Creatief aan de slag?
Prikkel de eigen fantasie en creativiteit en laat je kleuter een eigen monster bedenken en maken. Laat ze zelf
bepalen hoe. Een gebreid monster net als in het prentenboek Sneeuwwitje breit een monster? Aan de slag! Of
toch liever tekenen of plakken? Groot of klein? Alles kan. Leg verschillend materiaal neer en volg je kind. Help
waar nodig, maar neem het niet over. Het is zijn/haar monster. Jeuken je handen om mee te doen? Doen.
Samen breien, tekenen of knutselen levert zeker gesprekken op. Praat nog eens over de boeken die jullie
hebben gelezen, bijvoorbeeld Maar eerst ving ik een monster.
Veel plezier!

