
 

 

Interactieve kinderboeken (peuters) 
 

 
Peuters en kleuters vinden boeken lezen leuk. Het is een verhaal, waarbij de fantasie van de peuters en kleuters tot 
leven komt. Bij het voorlezen van een boek kan je je mimiek in je gezicht en je stem goed gebruiken om de fantasie 
van je kind meer tot leven te laten komen. Daarnaast kan je ook je kind bij het boek betrekken door te vragen wat 
hij/zij in het boek ziet. Een boek kun je samen lezen, maar een peuter of kleuter kan zelf ook door een boek heen 
bladeren. Dit kun je doen met de voorleesboeken die je thuis hebt. Als voorbeeld staan hieronder verschillende 
interactieve boeken benoemd die ook geschikt zijn voor peuters en kleuters: 
 

 Het kleurenmonster – Anne Llenas 
 Dikkie Dik – Jet Boeke  
 Woezel & Pip – Guusje Nederhorst 
 De Gruffalo – Julia Donaldson 
 Kikker – Max Velthuijs 
 Gonnie en Gijsje – Olivier Dunrea 
 De mooiste vis van de zee – Nannie Kuiper 
 Nijntje – Dick Bruna 
 Tip de Muis – Marco Campanella 
 Rupsje Nooitgenoeg – Eric Carle 

 

 

 



 

 

Interactive children's books (toddlers) 

 

Toddlers and preschoolers like reading books. It's a story, where the imagination of the toddlers and preschoolers 

comes to life. When reading a book, you can use your facial expressions and voice to bring your child's fantasy to life. 

You can also involve your child in the book by asking what he/she sees in the book. You can read a book together, but 

a toddler or toddler can also browse through a book. You can do this with the reading books you have at home. As an 

example several interactive books are listed below that are also suitable for toddlers and preschoolers: 

 
 Het kleurenmonster – Anne Llenas 
 Dikkie Dik – Jet Boeke  
 Woezel & Pip – Guusje Nederhorst 
 De Gruffalo – Julia Donaldson 
 Kikker – Max Velthuijs 
 Gonnie en Gijsje – Olivier Dunrea 
 De mooiste vis van de zee – Nannie Kuiper 
 Nijntje – Dick Bruna 
 Tip de Muis – Marco Campanella 
 Rupsje Nooitgenoeg – Eric Carle 

 


