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EXODUS 3:6

Sarnen lezen, kijken en zingen is fijn. ln de BijbeL

valt ontzettend veelte ontdekken! Er is een verhaal

van God en mensen, en daar hoor jij ook bij.

Trjdens het brjbeLLezen Ínet peuters stcct plezier

centrocl. ALLes is een spel, zo ontdekken peuters de

wereLd. Nog steeds weegt de ervoring zwccrder dcn

de inhoud. Somen kijken, voelen, bewegen, muziek

luisteren en zingen post hierblj. Je kunt ook somen

crcrn de sLcg gcron en iets knutseLen, brjvoorbeeld met

vin gerverf (gebru i k je zintu i gen!).

Bij deze periode passen oolcrituelen binnen het gezin, zoals

opze gv er sj e s en 1) aste g eb e den, e en L?aar sj e branden, en bijb el-

lezen op eenvastmoment, bijvoorbeeldbij de maaltiid of het

naar bed gaan. Probeer hier een vorm loor te vinden die bij

jullie g ezin p ast, zo dat j e h et o oh ov er e en lan g ere p er i o d e l<unt

vasthouden. Wanthoe val<er iets terughomt, hoe normaler het

wordt. Envoor je het weeth.omen ze nahet eten zelf aanzetten

met dehinderbijbel.

i.',, .'..:'i'l'."''l''- iir ;-'t. "'

ï VerhoLen met herkenbcre emoties (Jonc is boos, Abrohcm en Sora zijn b[U

Honno is verdrietig en wordt bLij).

ï VerhcLen woonn peuters hun zintuigen kunnen gebruiken: horen, voeLen,

ruiken, proeven. VerhoLen wccrbr.l ze iets kunnen doen en ervoren. Een poor

prcktische voorbeelden:

# Lees het verhocL vcn de schepping en go dccrnc nccr buiten oni de

notuur te ervcren.

# Bouw von dupLo een dikke muur, lees docrnc het verhclaL vcn .iericho,

zing het Liedje en Loot je peuter de muur omverqooien.

+ Zetje kind in een krotofwosmcnd en Lees hetverhooLvcln de storm

op het meer. Beweeg de wcsmcnd steeds wilder heen en weer

# Zoek c[[e knuffeLs bij eLkccr en Lees over de ork vcn Nocch of het

kerstverhocL. De knuffeLs krrjgen nctuurltjk een roL in het verhaal.
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* Peuters kennen nog geen duideltjk

onderscheid tussen fantasie en

werkeLrjkheid, cLLes loopt door

eLkccrr. Roodkopje is net zo echt

cLs Abrohcm. Dot is nlet erg of

oneerbiedig, het past bij hun Leefttjd.

* Vonof 2 3 jcor ontstoot er oI een

d uideLrjker Godsbesef.

+ Het GodsbeeLd is heel dichtbtl: vertel

ze over God cLs vcder, crls vriend.

+ Structuur en ritueLen zijn heel

beLongrrjk, zo krrjgt het kind grip op

een situotie. Bedenk wat post in
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+ Pellers z1r or-zerlend nieJWSg.erig

Ze wiLLen c[Les weten en ontdekken.

Speel doorop in door je kind veeL te

vertellen en te Lcrten eTVoren.

Je zult merl<en dat je steeds

meer interactie hrijgt met

j e hind. Hij g aat reag eren

op lJathij ziet enhoort,

gaat namen herhennen en

zal voorkeuren l<rijgen voor

sp e cif el?e v erhalen. Vo or

peuters is veel herhaling be'

Iangrijl<. Zo verbindt je hind

zich methetverhaal.

DE BIJBEL VOOR:


