Leeslijst
thema bewegen
voor peuters en kleuters
Voorlezen heeft een positief effect op de woordenschat,
de spelling, het tekstbegrip en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn tot hun 18e
gratis lid van de bibliotheek. Onderstaande boeken lenen
kost dus helemaal niets. Ook organiseert de bibliotheek
regelmatig activiteiten en komen de VoorleesHelden
langs om de mooiste verhalen te vertellen aan de allerkleinsten. Kijk op www.debibliotheekaanzet.nl voor meer
informatie en de actuele agenda.

Voetballen met Muis
Lucy Cousins

Karel gaat zwemmen
Liesbeth Slegers

Vanaf 2 jaar

Vanaf 2 jaar

Muis ontbijt, doet haar voetbalkleren aan, trekt haar voetbalschoenen aan en speelt met haar vriendjes een voetbalwedstrijd. Wie zal
als eerste scoren?

Karel gaat met mama naar het
zwembad, met alles wat erbij
hoort: zwembandjes, kleedhokjes,
douchen, een glijbaan en lekker
spetteren.

Van top tot teen met Fien en Milo
Pauline Oud

Noortje van top tot teen
Annemarie van der Heijden

Vanaf 2 jaar

Vanaf 2 jaar

Fien en Milo laten zien waar hun
hoofd zit, hun buik en hun voeten
en welke kleertjes ze daarover aantrekken. En wat doen ze met hun
billen en hun handen?

Noortje eet met haar mond, poetst
haar tanden en als ze kiekeboe
speelt bedekt ze haar ogen met
haar handjes. Met andere lichaamsdelen kan Noortje weer andere
dingen doen.

Liselotje gaat dansen
Marianne Busser

Heksje Mimi wil graag winnen
Kathleen Amant

Vanaf 3 jaar

Vanaf 3 jaar

Prinses Liselotje is gek op dansen.
Haar vader de koning ook, dus
gaan ze samen op dansles. De koning krijgt ook een mooie tutu van
de juf!

Heksje Mimi wil veel wedstrijdjes
winnen op de heksensportdag.
Maar ze wil ook Roosje helpen, die
soms niet durft mee te doen. Zullen
ze toch een medaille krijgen?

Elmer en de wedstrijd
David McKee

Balotje op ballet
Yvonne Jagtenberg

Vanaf 4 jaar

Vanaf 4 jaar

Elmer en Wilbur organiseren een
wedstrijd. Natuurlijk willen alle dieren
graag winnen, maar niemand mag
valsspelen. Elmer en Wilbur zorgen ervoor dat iedereen blij is aan het eind.

Balotje gaat op balletles. Balletpakje aan, muziek op... maar op les is
het toch anders dan thuis. Daar kan
Balotje eigenlijk veel fijner dansen.
Maar gelukkig gelooft ze in zichzelf!

Het dierenelftal van Milan
Gerard van Gemert

De wedstrijd van Schildpad en Haas
Rian Visser

Vanaf 4 jaar

2-5 jaar - iPad

Milan mag voor zijn verjaardag met
zijn voetbalteam naar de dierentuin. In de dierentuin fantaseren
ze hoe een voetbalwedstrijd tegen
dierentuindieren zou verlopen.

Haas en Schildpad houden een
hardloopwedstrijd. Haas weet
zeker dat hij zal winnen en daarom
kan hij best nog een koprol maken
en over een boomstam springen.
Ondertussen kruipt Schildpad rustig verder...

De wielrenner
Liesbeth Slegers

Grote Anna leert zwemmen
Kathleen Amant

Vanaf 4 jaar

Vanaf 4 jaar

Een wielrenner moet hard trainen,
gezond leven en goed eten.
Hij moet zich voorbereiden op
wedstrijden.

Anna zit op zwemles in de
Dolfijntjesgroep. Vandaag mag
ze van meester Din voor het eerst
zonder bandjes zwemmen.

Grote Anna leert fietsen
Kathleen Amant

De Fiets
Willewete serie - Lucas Arnoldussen

Vanaf 4 jaar

Vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar

Anna krijgt een mooie nieuwe fiets.
Ze wil net zo goed leren fietsen als
haar buurjongen Arthur. Gaat dat
lukken?

Lisa mag voor het eerst met mama
op de grote weg fietsen. Daar ziet
ze heel veel soorten fietsen.
Informatief prentenboek.

Voetbal
Willewete serie - Gerard van Gemert

Spelen in de wereld
Willewete serie - Reina Ollivier

Vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar

Vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar

Hoe ziet een voetbalveld eruit?
Wat zijn de spelregels?
Informatief prentenboek.

Klik voor meer informatie en leuke tips op
facebook.com/doeffgezond

In de hele wereld spelen kinderen
spelletjes. Maar kinderen in Afrika,
Azië en Europa spelen verschillende
spelletjes.

