Themabrief
Beste Ouder(s)/Verzorger(s),
Elk jaar in januari worden de Nationale
Voorleesdagen georganiseerd, met als doel het voorlezen te
promoten. Hiervoor wordt een top 10 van prentenboeken
opgesteld, waarvan één gekozen wordt tot prentenboek van het
jaar. Door de peuterspeelzaal wordt altijd aandacht besteed aan
deze Voorleesdagen, waarbij het prentenboek centraal staat. Dit
jaar past het boek niet goed bij de doelgroep, daarom hebben wij
voor het prentenboek van het jaar 2018 gekozen; Ssst! De tijger
slaapt!
Ssst! De tijger slaapt. Maar die tijger ligt wel vreselijk in de weg. Nu
kunnen de andere dieren er niet langs, en ze hebben nog wel
haast! Ze hebben ook ballonnen bij zich. Met die ballonnen
besluiten ze over de tijger heen te zweven. De ooievaar heeft geen
ballon nodig, die stapt met haar lange poten zó over de tijger heen.
Maar pas op! PANG! De ballon knapt, Tijger wordt wakker.
Gelukkig maar, want ze is jarig en de dieren hebben een verassing
voor haar. Gefeliciteerd!
Het leuke aan het verhaal, is dat je van alles moet doen om te zorgen dat Tijger blijft slapen. Een
slaapliedje zingen, het boek wiegen, de tijger aaien. Dit maakt van het voorlezen echt een feestje! De
prenten zijn mooi duidelijk en helder, prima geschikt voor peuters.
We werken dit prentenboek uit en ontdekken op die manier zowel grote als kleine dieren. Ook het
verder oefenen van de kleuren, leuke bewegingsmomentjes, dieren tellen, plaatsbepalingen
oefenen, knutselen en ballonnen zullen een rol spelen binnen dit thema. Het boek gaan wij naspelen
met de verschillende dieren. Ook gaan wij aan de slag met de verschillende emoties uit het boek.
Kortom, een prentenboek waar we vele kanten mee uit kunnen.
Een speel/knuffel Een tijger, een muis, een schildpad, een kikker, een vos en een
ooievaar zijn van harte welkom.
Ook willen wij voor een activiteit graag een portretfoto van uw peuter. Deze kunt u naar
info@bengelenbak.nl mailen.
Wat kunt u thuis doen?
• Emoties benoemen
• Jungle puzzels
• Dieren memory
• Met de grote blokken of dozen een tijgerverblijf bouwen
• Met een huis en poppetjes een verjaardag naspelen
• Met de duplo blokken een tijgerverblijf bouwen of een huis bouwen en de poppetjes op de
verjaardag/visite laten komen
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Woorden die wij gebruiken zijn:
De tijger, de schildpad, de kikker, de vos, de muis, de ooievaar, blauw, rood, geel, groen, de armen,
de benen, de poten, de buik, de buik, het hoofd, de kop, de neus, de ballon, de taart, het cadeau, de
slingers, slapen, wakker, zweven, blij, niet blij, groot, klein, in, op achter, naast en onder.

Liedjes die wij zingen:
Liedje Sst! de Tijger slaapt.
Ssstt de tijger slaapt!
Ssstt de tijger slaapt!
Wat een pech, lastig zeg;
Er ligt een tijger in de weg
Niet piepen, niet kwaken.
Niet die tijger wakker maken.
• Aai over haar neus aai over haar neus
Laat die tijger niet ontwaken.
•
•
•
•
Pang

Blaas zo hard je kan, blaas zo hard je kan.
Aai over haar buik, aai over haar buik
Wieg haar heen en weer, wieg haar heen en weer.
Stap over haar heen, stap over haar heen.

Liedjes en voorleesverhaal op Youtube:
https://youtu.be/NDpFHTDzXWk
https://youtu.be/8PVF-K_yNgQ

https://youtu.be/7SKhDUVMdVA
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Boek voor thuis:
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Knutselactiviteit voor thuis:
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