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Ik voel me… Een plakboek vol emoties
(recensie)
Posted on 1 april 2015

Voel jij je ook  weleens blij? Als je vlieger hoog in de lucht blijft of als je een ijsje eet. Dan k rijg je pretlichtjes in je ogen, en kun je heerlijk
schaterlachen. Maar als je boos bent, lijk t het alsof er donderwolken boven je hoofd hangen. En je voelt je teleurgesteld als er regen valt,
terwijl je hoopte op sneeuw. Je kunt van alles voelen, en dat kan best wel verwarrend zijn. Bang, verdrietig, enthousiast en jaloers.
Wanneer voel jij je zo?
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Recensie
Pimm van Hest heeft al diverse boeken over gevoelens geschreven, zoals bijvoorbeeld het boek ‘Een buik vol geheimen’ en ‘Het
weerjongetje’.
Ik voel me…Een plakboek vol emoties gaat zoals de titel al zegt over de diverse emoties die je kunt voelen; blij, verdrietig, somber,
nieuwsgierig, boos, eenzaam, bang, trots, teleurgesteld, onzeker en enthousiast.
Emoties kunnen voor kinderen best wel verwarrend zijn. Want wat en waarom voelen ze zich de ene keer blij en de andere keer
teleurgesteld of verdrietig. Met dit boek kun je kinderen misschien beter leren begrijpen waarom ze bepaalde gevoelens hebben. En dit is
weer goed voor de emotionele ontwikkeling van kinderen.

Ik voel me… Een plakboek vol emoties oogt ook helemaal op een plakboek. Op elke pagina een briefje met daarop de uitleg van een
bepaalde emotie. En daarom heen allerlei plaatjes die de betreffende emotie laten zien.
Tijdens het voorlezen aan mijn dochter kwam er gelijk een gesprek op gang wanneer ze bijvoorbeeld blij was of verdrietig was. Aan de
hand van ‘praktijk-voorbeelden’, was al gauw duidelijk dat dit boek de emoties duidelijk en op een leuke manier verwoord.
De illustraties laten op een leuke en tevens duidelijke manier zien hoe de personages zich voelen.
Ik voel me… Een plakboek vol emoties is een ontzettend leuk en leerzaam boek die alle emoties perfect weer geeft!
Ik voel me… Een plakboek vol emoties
Prentenboek, hardcover, 26 pagina’s, Uitgeverij Clavis

This entry was posted in Boeken, Prentenboeken, Recensies and tagged Prentenboek', recensie, Uitgeverij Clavis by admin. Bookmark the
permalink.
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