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Met een boek kun je veel
meer dan alleen maar lezen.
Dit keer met Als iedereen

Uitgeverij de Eenhoorn
ISBN: 9789058388759

slaapt van Komako Sakai.

€ 14,50

Koude voeten!
Wakker zijn als iedereen slaapt, voelt heel bijzonder. De wereld lijkt dan helemaal van jou alleen te zijn. Dat voelt Hanna in dit
boek met prachtige platen ook zo. Ze pakt iets uit de koelkast, doet een plasje, speelt met iets waar ze overdag niet aan mag
komen, kijkt naar buiten … Niets bijzonders en toch … Alleen wakker zijn is een beetje raar en een beetje spannend, maar ook
een beetje leuk en een beetje alleen. Je hoort geluiden die je anders niet hoort. Een vogel? Een krakend bed? Een auto? Je hoort
slapers snurken. Zij liggen warm in hun bed terwijl jij koude voeten krijgt. ’s Nachts heb je niets te doen…….of toch wel?
1. B
 en jij ‘s nachts wel eens heel erg wakker? Ja! Wat
doe je dan? Kies uit de volgende antwoorden.
• Je blijft heel stil liggen met je ogen stijf dicht.
• Je maakt iemand wakker en vraagt of je bij hem of haar in
bed mag.
• Je doet een licht aan en leest of bekijkt een boek.
• Je sluipt door het huis alsof jij ’s nachts de baas bent.
Vul hier in wat jij doet: ………….
2. Teken uit je hoofd de weg van je bed naar de koelkast.
Schrijf op hoeveel traptreden of stappen jij daarvoor moet
nemen. Klopt dit?

3. M
 aak met een mobiele telefoon
geluidsopnames. Bijvoorbeeld het
geluid van een sleutel in jullie
voordeur, het dichtschuiven
van gordijnen of de wcbril naar beneden doen.
Laat het geluid raden.
Wie het goed heeft,
neemt een nieuw
geluid op dat jij moet
raden.
4. Trek met je ogen
stijf dicht je kleren uit
… en weer aan.
5. O
 nthoud alles wat hier staat voor de volgende keer
dat je ’s nachts klaarwakker bent en bedenk dan wat je
doet bij vraag 1. Of je de weg weet door wat je uitvond
bij vraag 2. Of je alle geluiden herkent door vraag 3. En
of je je kleren kunt vinden in het donker (in ieder geval je
sokken voor je koude voeten) door vraag 4.

Alle eerdere speltips met kinderboeken die Marianne de Valck voor Educare schreef vind je op www.opvoedingsboek.nl.
educare | april 2014

39

Dit artikel kreeg je van Educare!
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of
in de klas kunt uitvoeren.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leren met Hart Focus
Schatgraven in jezelf
Verrassend tekenen
Opgroeien in verbondenheid
Leren kun je leren
De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter
kennismaking een proefnummer aanvragen.
De websites van Stichting Universele Opvoeding:
 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de
respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf
toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

