Voorlezen van prentenboeken op het internet
Kinderen kunnen ook veel woorden leren door te kijken en te luisteren naar prentenboeken die in het
Nederlands worden voorgelezen. Het is natuurlijkst het best om dat zelf te doen, maar ook op het
internet vind je mooie voorgelezen boeken voor jonge kinderen: digitale prentenboeken.
Probeer het eens uit met je kind!

Digitale prentenboeken van WePboek
De digitale prentenboeken van WePboek zijn verdeeld in drie leeftijdscategorieën: 2-3 jaar; 3-4
jaar; 4-5 jaar. Klik in het hoofdmenu van de site op Ga naar de kindersite om een overzicht van de
aangeboden titels te zien.
De animaties zijn bedoeld om de taalvaardigheid te vergroten.
Het begin van alle filmpjes toont steeds hetzelfde ritueel: je ziet spelende kinderen in een
huiskamersituatie. Een rood mannetje springt naar het beeldscherm in de kamer en de kinderen gaan
kijken naar het gekozen prentenboek.

Digitale prentenboeken van Bibliotheek Breda – Stichting Nieuwe Veste
Worteltjestaart / tekst: Annemarie Bon; illustraties van Gertie Jaquet.
Geschikt voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.

Haas wil worteltjestaart maken, maar hoe komt hij aan worteltjes? Hij onderneemt een zoektocht
langs allerlei groentes.
Een prachtig tijdloos verhaal over waar het voedsel vandaan komt. Het boek Worteltjestaart is
inmiddels opnieuw uitgegeven met een iets gewijzigde titel en omslag: Haas wil worteltjestaart.

De koning met de paardenoren / tekst: Eric Maddern; illustraties van Paul Hess
Geschikt voor kinderen vanaf ca. 5 jaar.

De kapper van de koning kent het grote geheim: de koning heeft paardenoren. Niemand mag het te
weten komen… maar de kapper moet zijn geheim kwijt…
Een klassiek volksverhaal, opnieuw bewerkt door Eric Maddern. die ontstaat als je een groot geheim
moet bewaren.

Kleine Kangoeroe / Guido Van Genechten
Geschikt voor kinderen vanaf ca. 2,5 jaar.

Kleine Kangoeroe vindt het wel prima dat moeder haar overal mee naar toe sleept. Maar mama
Kangoeroe wil haar kind zelf laten springen. Een vrolijk en gevoelig verhaal.
De Belgische illustrator/schrijver Guido Van Genechten is een wereldtopper op het gebied van
prentenboeken voor jonge kinderen.

De leeuw is los / tekst: Malous Goossens; illustraties van Alex Noriega
Geschikt voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.

Kinderen besluiten een grap uit te halen. Ze verkleden zich als een ontsnapte leeuw in de dierentuin.
Paniek!

Het toverstokje / tekst: Rian Visser; illustraties van Klaas Verplancke
Geschikt voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.

Timo ontdekt een toverstokje en gaat aan het toveren... maar hoe tover je alles terug in de
oorspronkelijke staat?
Grappig en spannend prentenboek met fantastische illustraties. Het boek is later opnieuw uitgegeven
onder de titel Timo en het toverstokje.

Digitale prentenboeken van Bereslim
Bereslim heeft een groot aantal prentenboeken voor kleuters op een mooie, kwalitatieve manier
geanimeerd. Tijdens het verhaal kunnen kinderen allerlei vragen beantwoorden. Om in de site te
komen heb je een toegangscode nodig en een geldig lidmaatschap van de openbare bibliotheek.
De bibliotheken houden een actie om ouders attent te maken op de producties van Bereslim. Je kunt
voor drie weken een toegangscode krijgen om alle prentenboeken te bekijken.

Meer weten over Bereslim? Klik hier.
Een kleine compilatie van hun prentenboeken? Klik hier.

Digitale prentenboeken van Kindertube.nl
Kindertube.nl heeft een enorme verzameling filmpjes van allerlei kinderprogramma's en verhaaltjes
voor kinderen. Een van de onderdelen gaat over gedigitaliseerde prentenboeken. Bij Kindertube heet
dat onderdeel 'voorleesanimaties'. Ze zijn erg verschillend van kwaliteit.

Prentenboeken van de SchoolTV beeldbank
De SchoolTv beeldbank heeft behoorlijk veel animaties die nogal wisselend van kwaliteit zijn. Als je
het overzicht van de animaties oproept moet je even op een akkoord voor de cookies drukken, anders
blijf je maar wachten.
Hier een aardig voorbeeld uit het bestand van de SchoolTv: Kasper de timmerman (naar het
prentenboek van Lars Klinting) gaat over klussen in huis. Is weer eens iets anders!
Nog een aardige: Superbeesje naar het prentenboek van Guido van Genechten.

