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Ik voel me… – Pimm van Hest
Door Marleen Struik op 11 juli 2015 om 10:00, in de categorie ✿ 6 tot 9 jaar en BESPROKEN.

Ik voel me… Een plakboek vol emoties van Pimm
van Hest is een leerrijk en kleurrijk prenten- en
plakboek, dat kinderen wegwijs maakt in hun
wereld van emoties. Voor iedereen vanaf 5 jaar.

Voel jij je ook wel eens blij? Als je vlieger hoog in de
lucht blijft of als je een ijsje eet. Dan krijg je pretlichtjes
in je ogen, en kun je heerlijk schaterlachen.

Maar als je boos bent, lijkt het alsof er donderwolken
boven je hoofd hangen. En teleurgesteld voelt als
regen als er eigenlijk sneeuw zou komen. Je kunt van
alles voelen, en dat kan best wel verwarrend zijn. Bang,

verdrietig, enthousiast en jaloers. Wanneer voel jij je zo?

Emoties kunnen kinderen verwarren. Dit boek helpt om emoties te leren
herkennen (bij zichzelf, maar ook bij anderen) én om te ontdekken waarom
bepaalde emoties worden gevoeld.

Het boek heeft een unieke vormgeving: een getekend fotoalbum met
afbeeldingen van emotionele momenten, zodat duidelijk wordt wanneer je welke
emotie kunt ervaren.

Titel: Ik voel me… Een plakboek vol emoties
Auteur: Pimm van Hest
Uitgeverij: Clavis
ISBN: 9789044822373
Voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar.

Lees ook:Rosita ontdekt dat ze geadopteerd is
Lees ook:Splinter en Zorro – Pimm van Hest
Lees ook:Ik voel me zo – Frans Lasés en Jan Jutte
Lees ook:Het grote blij boos baalboek – Mary Hoffman
Lees ook:Heb jij wel door hoe gelukkig je bent? – Dr. Seuss
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