Baby’s en peuters
Usborne doorkijkboekjes

Waar ben je, kleine eenhoorn?
• Samen op zoek naar kleine eenhoorn
• Kartonboekje voor heel jonge kinderen,
met een toverachtig verhaaltje waarin ook
zeemeerminnen, elfjes en draken voorkomen
• Uit de serie Waar ben je? Andere delen
uit de serie gaan over een kleine olifant,
klein konijn en een klein rendier

AAN RADER
Met voelelementen
en kijkgaatjes

•••••••••◄

vanaf 6 maanden | kartonnen voelboek
12 blz | 155 x 140 mm | NUR 276 | € 7,99

•••

••

Perfect voor
fans van
eenhoorns!
◄•
••

•

Reeds verschenen

9781474951531

9781474943819

9781474955836

vanaf 6 maanden | kartonnen voelboek | 12 blz | 155 x 140 mm | NUR 276 | € 7,99
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Baby’s en peuters
Wiebelende wormen
• Grappig boekje voor kleine kinderen
en volwassenen, die hun vingers
door de gaatjes kunnen steken in
het verhaaltje over Grote Worm en
Kleine Worm
• Kinderen kunnen hun vingers door
de gaatjes steken en zelf voor
wiebelende wormen spelen
• De wormen komen een slak, vogel,
bij en vlinder tegen
• Om kinderen te leren hoe belangrijk
wormen zijn voor het milieu

◄•••••••

••

Op elke pagina
een rijmpje om
voor te lezen

vanaf 1 jaar | kartonboek | 10 blz.
180 x 180mm | NUR 270 | € 8,99
verschijnt februari 2021

Wiebelende olifanten
• Steek je vingers door de gaten in dit
boekje en ze veranderen in een slurf
van Grote Olifant en Kleine Olifant
• Kleine Olifant leert blaadjes plukken,
water spuiten en loopt door het
bos voor hij zich bij de rest van de
olifantenfamilie voegt
• Speels, interactief boekje om samen
met heel kleine kinderen te lezen

••••◄

••

• ••

Voor de ontwikkeling
van de fijne motoriek
vanaf 1 jaar | kartonboek | 10 blz.
180 x 180mm | NUR 270 | € 8,99
verschijnt mei 2021
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Baby’s en peuters
Kijk binnen in

een recyclingwagen
• Tuut tuut, de recyclingwagen is er!
Jonge kinderen kunnen flapjes open
vouwen en door gaatjes kijken en
ontdekken hoe de recycling wordt
opgehaald en verwerkt
• Perfect om peuters en kleuters te
leren wat recycling is
• Voor nieuwsgierige kinderen met
kleine vingertjes

Met heel veel flapjes
en kijkgaatjes
•••••••••◄

vanaf 3 jaar | kartonboek | 14 blz.
190 x 160 mm | NUR 276 | € 9,99
verschijnt april 2021

Reeds verschenen

9781474987042

9781474975827

9781474962520

vanaf 3 jaar | kartonboek | 14 blz. | 190 x 160 mm | NUR 276 | € 9,99

9781474945332

9781409574644

9781409596646
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