
Het is zomer! Buiten is het lekker warm. Dit kleurrijke boek staat vol met 
spelletjes, versjes, zoekplaten, verhaaltjes en knutsels!  



Het is een mooie dag in de 
zomer. 
Ollie loopt door het park. 
Oef, wat is het warm in de zon!

Daar ziet Ollie de ijscoman. 
Mmm, een koud ijsje, dat lust 
Ollie wel! 

Bij de ijscoman koopt hij een ijsje 
en kiest de bolletjes uit. Blij gaat 
Ollie op een bankje in de zon  
zitten en likt aan zijn ijs.

Maar wat is dat? De vleugels van 
Ollie worden helemaal nat!
Het ijs is aan het smelten in de 
warme zon en druppelt op de  

vleugels van Ollie. 
Snel zoekt Ollie een plekje  
in de schaduw. 

Zo, dat is beter, lekker koel  
onder de parasol. 
Nu smelt het ijs niet zo snel en 
kan Ollie het fijn opeten.

Een mooie dag
in het park

Ik heb heel veel broers 
en zussen. Maar ook 
ooms en tantes.  
Dit zijn ze allemaal!

Kan jij de kleuren  
herkennen?

En de tekening van de 
grote uil inkleuren? 

Weet jij leuke namen 
voor mijn familie?

Even voorstellen:
Mijn familie!

Welke kleur hoort bij welke uil?
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Voorlezen 
is leuk!



Wat heb je nodig?  Een dobbelsteen Wat ga je doen? 
Gooi met de dobbelsteen en tel het aantal stippen dat je gooit.

Kijk welk dier uit de jungle jij na moet doen. 

Doe de dieren 
uit de jungle na!

Heb je 1 gegooid?
Stamp met je voeten als 

een grote olifant.

Heb je 2 gegooid?
Probeer op 1 been te staan

als een flamingo.

Heb je 3 gegooid?
Brul zo hard als 

een leeuw!

Heb je 4 gegooid?
Sluip als een luipaard op je 

handen en je knieën.

Heb je 5 gegooid?
Fladder met je armen als 

een papegaai.

Heb je 6 gegooid?
Zwaai met je armen en 

huppel heen en weer als 
een aap.

Mmmmmmm IJsjes!
Hoeveel ijsjes zie je hier? En welke vind jij het lekkerst?

Die met chocola? Met aardbei of vanille? Of misschien wel alle vier?
Weet je wat? Kleur zelf de smaken in je ijsje als een echte ijscoman! 

Twee handjes op de tafel
Twee handjes in je zij
Twee handjes op je schouders
Op je hoofdje allebei

Nu maken wij twee vuistjes
Zo stevig als het maar kan
Daar gaan we dan mee trommelen
Van de rommel de bommel bom

De duimpjes zijn de dikste
De pinkjes zijn maar klein
Nu moeten onze handjes
Vlug op het ruggetje zijn

Waar zijn je handjes nu gebleven?
Ik heb ze aan mijn ruggetje gegeven
Van je 1….2….3….
Daar zijn ze weer!

Met de handjes de lucht in
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 Dit spel is goed 

voor je motoriek 

en oefenen met 

cijfers!

Tijdens het 
opzeggen doe 
je wat er in het 

versje wordt 
gezegd. 



De zomertuin 
van kabouter Teun

In de zomer is het warm.
Want dan schijnt de zon
hoog in de lucht met warme 
zonnestralen.

In de zomer mag ik 
zwemmen van mama.
In het badje in de tuin. 

Dit doe ik samen met mijn 
vriendjes en dat is zo fijn!

Soms gaan we naar het 
strand. Dan zwemmen we in 
de zee of bouwen we  
zandkastelen.

Van opa krijgen we altijd een 
ijsje met lekkere nootjes
En heel veel slagroom!

En als het heel warm is dan 
eten we ’s avonds buiten.

Aan de grote tafel onder de 
hoge boom.

Ik hoef dan geen jas aan en 
ook geen muts op!

Ik loop dan in de tuin op mijn 
blote voeten of mijn slippers.

Wat doe jij in de zomer?
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Zie jij de kabouter Teun  
en het lieveheersbeestje 
Stip in het gras?

Neem een bak of emmer met water. Verzamel verschillende  
soorten dopjes en gooi ze in het water. Nu probeer je ze te pakken 
zonder je handen te gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld twee stokjes 

of een lepel. Zet hem op!

Lekker met water spelen!

Voorlezen 
is leuk!



Op de boerderij
Doe mee!

In de schuur bij opa Moes woont 
Draakje. Draakje heeft opa ooit  
gekocht in een land hier ver  
vandaan. Toen was Draakje nog  
een baby.

Nu is Draakje best groot. Met zijn nek 
steekt hij uit het raampje van de 
schuur. Zo geniet hij van de zon.

Jamila vindt haar opa stoer. Wie 
heeft er nu een Draakje in de 
schuur? Mijn opa Moes! 

Jamila geeft Draakje eten. Elke dag 
een paar keer. Boterhammen met 
pindakaas en soms wat kattenvoer.

Draakje wil graag vliegen maar dat 
heeft hij nooit geleerd. Hij heeft het 
wel eens geprobeerd. Draakje  
wappert heel hard met zijn kleine 

vleugels, maar heel hoog komt hij 
niet. Soms springt hij van een krukje.
Maar elke keer valt hij met zijn kleine 
drakenneus op het gras.

Morgen is Draakje jarig. 

Jamila heeft een groot kado.
Samen met opa Moes kocht ze  
100 ballonnen.  

Vandaag is de grote dag.  
Na drie grote stukken taart klimt  
Jamila met de ballonnen in haar 
hand op de rug van Draakje.  

‘Hou goed vast’ roept opa Moes.
‘Fladder zo hard als je kan!  

En ja hoor! Door de 100 ballonnen 
gaat Draakje langzaam omhoog.  
Fladder, fladder...

Niet veel later zijn ze net zo hoog als 
de grote dikke boom.

‘Goed zo! Goed zo, dit gaat goed!’ 
Roept opa Moes. 

En zo maken ze samen een ritje door 
de lucht. De mensen uit de stad 
zwaaien vrolijk naar de twee.

Na een half uurtje vliegen landen  
ze weer veilig in opa’s tuin.

Wat een kado! Wat een feest!
Draakje is nog nooit zo gelukkig  
geweest. ‘Wat een slim idee met al 
die ballonen! Opa Moes!’

Draakje zal deze verjaardag nooit 
vergeten. De dag dat hij vliegen kon.

Sprookje Draakje dat niet vliegen kon
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Welke
dieren zie  

jij nog 
meer?

Ben je een koe,
dan roep je boe!

Ben je een paard,
dan zwaai je met je staart.

Ben je een haan,
dan kukel je voortaan.

Ben je een geit,
dan Bèèèèh je altijd!

Zo doen de dieren,
met hun dieren-manieren.

Maak de 
geluiden 

van de 
dieren! Voorlezen 

is leuk!



Wat doet 
hondje Pippa? 

Zoek het passende plaatje
Polly loopt in haar wei. Ze wil graag naar het polletje gras. 

Maar hoe komt ze daar? Kan jij haar helpen?

Pony Polly 
heeft honger! 

A

B

C
D
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Dit is hondje Pippa.  
Ze 1 jaar oud. Weet jij wat  

Pippa op de plaatjes doet?

1.  Pippa zit rechtop en wil 

 een koekje.  

2. Pippa heeft jeuk, ze krabt  

aan haar oor. 

3. Pippa rent naar haar baasje. 

4. Pippa ruikt een mol,  

ze graaft een diepe kuil.

Het was een mooie dag met 
mama aan het strand. 
Ik heb gespetterd in zee, een 
zandkasteel gebouwd met 
tunnels en een brug.

Achterop de fiets naar huis 
kreeg ik een ijsje.
Mmm.... dat was lekker zeg!
We zijn weer thuis! Nu in bad. 

Daarna met mama mijn 
tandjes poetsen. 
Ik moet nu gapen, ik ben moe. 
Nu snel slapen en oogjes toe.

Een mooie zomerdag

Voorlezen 
is leuk!



Dit heb je nodig:
• 2 of 3 bananen

•  Beetje yoghurt of melk
•  Schaal die in de vriezer mag

•  Keukenmachine/blender

Zo maak je bananenijs:
Snijd samen met mama of papa de banaan in 
plakjes. Doe de plakjes in een bakje. Dit bakje 

zet je een paar uur in de vriezer.
Als de plakjes banaan goed bevroren zijn, doe 
je ze in de blender of keukenmachine samen 

met een beetje yoghurt of melk. 
Maak er een gladde massa van. 

Schep in een schaaltje en genieten maar!

Tip:
Je kunt heerlijk variëren met dit recept door er 

ingrediënten naar keuze aan toe te voegen. 

Een paar voorbeelden:
• Stukjes vers fruit zoals aardbei of bessen;

• Pindakaas en cacaopoeder;
• Kokosmelk en stukjes mango of ananas.

Maak zelf een gezond ijsje!
Recept bananenijs

De duim is dik, 

de pink is klein. 

3 vingers willen groter zijn. 

De pink is klein, 

De duim is dik. 

Hun baasje dat ben ik!
- Met alle vingers naar jezelf wijzen -
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Dit zijn je vingers
Tijdens het opzeggen steek je de goede vinger op
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Welk biggetje hoort bij welke schaduw?  
 Wat doen de biggetjes?

Onze biggetjes
hebben plezier

Wat heb je nodig?
•  (ijs)Stokjes
•  Karton
•  Gekleurd papier of kleurtjes
•  Kinderlijm
•  Kwast
•  Schaar

Wat moet je doen?
Mama of papa knipt het karton 
in de vorm van een ijsje (zie 
foto).  Knip of scheur stukjes van 
het gekleurde papier of ga aan 
de slag met potloden/verf en/of 

stiften. Versier het ijsje zoals jij 
het mooi (en lekker) vindt! Plak 
dan een stokje aan het ijsje en 
hoppa…. daar is je ijs!

IJsjes knutselen!
Maak het grootste ijsje dat je ooit hebt gezien!

Wat zie jij allemaal?
Ollie op het strand 

Vertel wat je ziet. Zoek de voorwerpen  
én Ollie die hieronder staan.
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Zing tijdens het knutselen  
het IJsjeslied!
Tingelingeling,  
wie lust er een ijsje?
Tingeling, wie houdt daarvan?
Ik verkoop echt alle ijsjes,
want ik ben de ijscoman!



JongLeren heet niet voor niets JongLeren. Bij ons kunnen peuters al heel veel leren. 
Peuters leren en ontwikkelen zich vooral door te spelen. Zelf ontdekken en ervaren. 

JongLeren sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en fantasie van kinderen. 
Dit doen wij samen met de ouders en de samenwerkende basisscholen.
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