
Kik is op Mik
! Saray " 15 februari 2016 # Boeken - 6+

De middeleeuwse schilder Jeroen Bosch wordt als genie beschouwd omdat hij

wezens en werelden schilderde waarvan zijn tijdgenoten zich geen voorstelling

konden maken. Kik is op Mik bevat tekst en illustraties in een zelfde, vernieuwende

stijl en verschijnt ter gelegenheid van het vijfhonderdste sterfjaar van Bosch.

Recensie

Kik is op Mik is een zelfleesboekje voor kinderen vanaf 6 jaar die al een paar

maanden hebben leren lezen. Het boek heeft niveau

AVI E3, maar is ook goed te gebruiken als een soort van prentenboek en o

manier voor te lezen voor kinderen vanaf 4 jaar.

Mijn dochter van 6 jaar zit nu in groep 3 en heeft een paar maanden al op

school leren lezen. Zij vond het boek Kik is op Mik

het best een lang verhaal is dat zo goed opgeknipt is, dat ze het desondan

helemaal zelf kon lezen. Ze was erg trots op zichzelf na het lezen van dit b

Ze vond het verhaal ook erg leuk. Kik moet echt een heel avontuur volbre

voordat hij pas bij Mik is.

De plaatjes vond ze erg grappig en vooral ook knap gemaakt. Ze zijn anders dan een standaard boek. Dat
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valt op en daardoor zijn ze extra interessant. Veel van de beelden werden daardoor zeer aandachtig

bekeken.

Kik is op Mik is dus een leuk spannend boek voor beginnende lezers. Een boek om je tanden in te zetten en

dat ze prima zelf kunnen lezen na een paar maanden les. Leuk!

Kik is op Mik – Sarika van Wijgerden & Sietske Mol

Zelfleesboek AVI E3, hardcover, 48 pagina’s, uitgeverij De Vier Windstreken

Bestel dit boek hier >>>>

Een spannend boek dat beginnende lezers zelf kunnen lezen, vol verrassende illustraties.

Leuk

Leesplezier

Illustraties

Kwaliteit
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