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!

Bereslim.nl en devoorleeshoek.nl (beiden voor personen gratis, maar een bibliotheekabonnement is nodig)
Beide sites hebben een grote collectie fraaie prentenboeken die je met een abonnement van de openbare bibliotheek
gratis kunt bekijken op je beeldscherm.
Het abonnement van de openbare bibliotheek is gratis voor kinderen/jongeren t/m 17 jaar. Hoe kom je aan zo’n
abonnement voor je kind? Het makkelijkst is het om je in te schrijven met een inschrijfformulier. Je haalt daarna je
bibliotheekkaart op in een van de Bredase vestigingen. Vergeet dan niet een legitimatiebewijs mee te nemen. Met de
bibliotheekkaart kun je inloggen op beide voorleessites.
Bereslim.nl
Op deze site worden prentenboeken met een animatiefilmpje voorgelezen. Naast het ‘gewone’ voorlezen staat er ook
een versie van het prentenboek met vragen over het boek.

De Voorleeshoek
Ook devoorleeshoek.nl biedt veel prentenboeken/voorleesfilmpjes voor jonge kinderen digitaal aan. Je kunt
ze op titel, schrijver of onderwerp zoeken. Als je wilt weten of de boeken de moeite waard zijn kun je
kiezen uit de voorproefjes die op de beginpagina te zien zijn.

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.

Filmpjes voor jonge kinderen van Kindertube.nl
Kindertube.nl heeft een enorme verzameling filmpjes van allerlei kinderprogramma's en verhaaltjes voor kinderen.
De onderdelen zijn erg verschillend van kwaliteit.

Veel plezier met uw kind!

