Carla Desain is journalist/
orthopedagoog. In Talent
zoekt zij telkens de leukste
én leerzaamste lees- en
spelmaterialen uit voor uw
kind en/of leerling.

Met 50 velletjes gekleurd vouwpapier,
bedrukt met natuurpatronen: vissen,
schelpen, blaadjes.

CIRCUIT MAZE

Vanaf een jaar of 5, mits de fijne motoriek
Meester Jorrit

voldoende ontwikkeld is.

Neele en zijn

PALMEN OP DE
NOORDPOOL

groep 8 testten
Circuit Maze:

Lemniscaat; ISBN 9789047710158; €14,95

KUNST VOOR
BEGINNERS

Ingewikkelde

‘De kinderen

wetenschap-

vonden het een

pelijke thema’s

aantrekkelijk

Net uit: stevige

op een heldere

spel. Een leuke

kartonboekjes

manier uitleg-

uitdaging om de lampjes met de schake-

met foto’s van

gen aan kin-

laar en de verbindingsblokken zo in de

kunstwerken uit

deren, dat kun

stroomkring te zetten dat ze branden – of

The British Mu-

je gerust aan

juist niet – volgens de opdracht. Zo leren

seum in Londen.

Marc ter Horst

ze al puzzelend hoe een stroomkring

In ‘Dieren’: een

overlaten. Hij

werkt. Handig als voorbereiding voor mijn

tekening van

schrijft alsof hij naast je zit te vertellen;

lessen elektronica! Als ze de basis een-

kamelen, een houtgravure van een leeuw,

en al lezend hang je aan z’n lippen. In dit

maal doorhebben, gaat de grootste lol er

een ivoren beeldje van een ijsbeer en

boek over klimaatverandering neemt Ter

wel wat af, daarna wordt het ‘gewoon een

een gouden reliëf van een octopus… In

Horst je mee langs ijstijden, fotosynthe-

puzzel’. Jammer dat de blokjes niet altijd

het boekje ‘Natuur’ ook sneeuw, wolken,

se, het verschil tussen weer en klimaat,

goed blijven zitten in het speelbord.’

bloesem en zee.

oceaanstromingen en verhitte debat-

Vanaf een jaar of 7, liefst in duo’s spelen

Samen lezen kan op veel manieren, afhan-

ten op klimaatconferenties. In soepele

(voor overleg en voor aandruk-hulp).

kelijk van de interesse van een kind: Die-

zinnen (‘Toen Australië nog geen eiland

ren benoemen, kleuren aanwijzen. ‘Welk

was en India juist wel’) en beeldende

ThinkFun; online te koop voor ± €30 plus

geluid maakt een paard?’ ‘Heb je weleens

vergelijkingen (‘De laagjes in de aarde zijn

verzendkosten

een olifant gezien?’ ‘Weet je een ander

als een stapel Donald Ducks: de oudste
liggen onderop, omdat er steeds nieuwe

NATUURORIGAMI

woord voor neushoorn?’ Letters aanwijzen en benoemen, beginnend lezen. Of de

bijkomen’). Begrijpelijk, luchtig en soms

In dit mooie

technieken en materialen bespreken: ‘Zou

grappig; nergens kinderachtig. Serieus

origamiboek op

dit gekleid zijn of gebeeldhouwd?’ ‘Heb je

zonder doemdenken, met de positieve

elke dubbele

weleens iets van porselein gezien?’ ‘Kijk,

eindzinnen: ‘De grote klimaatverande-

bladzijde een

deze lijken op elkaar. De ene is een ets,

ring-verandering is allang begonnen. Doe

natuurplaat van

de andere een houtgravure. Wat zou het

je ook mee?’

Clover Robin,

verschil zijn?’

De mooie illustraties van Wendy Panders

enkele bijpas-

En wellicht krijgen jullie zin om samen

rijmen goed met de tekst en zitten vol

sende dicht-

een museum te verkennen of om zelf te

subtiele grapjes. Vanaf 8 jaar; samen

regels en instructies voor een vouwsel.

lezen is een goed idee.

Vouw zelf een schelp, een slak, een vos of

gaan ‘kunsten’. Vanaf 2 jaar.

een eekhoorn. De instructietekst is niet

Lemniscaat & The British Museum;

Gottmer; ISBN 9789025768171; € €22,99

overal even helder maar als je goed naar

ISBN 9789047709756; € 9,95

(klimaatvriendelijk gedrukt)

het voorbeeld kijkt, kom je er wel uit.
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