
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In dit samenleesboek over seksuele voorlichting krijgen kinderen 

informatie over hun eigen lijf. Wat zit er allemaal aan en in je lijf en 

hoe werkt dat allemaal precies? 

Het boek gaat over verliefd zijn. Hoe werkt dat bij kinderen? En hoe 

werkt verliefd zijn bij grote mensen? Als grote mensen verliefd zijn 

dan gaan ze soms ook zoenen of vrijen. Hoe gaat dat? En moet dat? 

Als mensen een baby krijgen dan groeit die in de buik van de mama, 

maar hoe komt de baby daar terecht? En hoe komt de baby eruit als 

hij klaar is met groeien? 

In Hier komen de baby's vandaan! krijg je antwoord op al deze 

vragen en lees je ook nog over een heleboel andere dingen die te 

maken hebben met seksuele voorlichting. 

  Hoe zie jij eruit? Lees ‘Over mijn lijf’ voor. Lees eerst de kindertekst voor en praat met de kinderen over 

hoe zij eruitzien. Lees daarna de uitgebreide tekst voor. 

Leesvraag: Kun je vertellen hoe de hoofdpersoon in jouw boek eruit ziet. 

 Ben jij weleens verliefd geweest? Lees ‘Verliefd’ voor. 

Leesvraag: Zijn in jouw boek ook personen verliefd? Hoe laat de schrijver het weten dat iemand van 

een ander houdt? 

 Er komt veel bezoek als er een baby is geboren. Veel mensen hebben een relatie met de nieuwe baby, 

zij zijn familie. In een stamboom kun je zien hoe de familie precies in elkaar zit. Lees ‘Een baby in huis’ 

voor. 

Leesvraag: Wat is de relatie van de personen in jouw boek tot elkaar? (vrienden, familie…) 

 Soms lukt het niet om een baby te krijgen. Dit kan komen omdat er iets mis is  

met het zaadje of het eitje. Ook kunnen twee mannen of twee vrouwen niet  

zomaar samen een baby krijgen. Hier zijn verschillende oplossingen voor.  

Lees ‘Soms gaat het anders' voor.  Praat met de kinderen over dit  

onderwerp door en vraag wat zij erover weten. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook een probleem? En is er ook een  

oplossing voor dat probleem? Of kan het niet worden opgelost? 

 Als een baby wordt geboren, dan krijgt hij de naam die zijn ouders  

voor hem hebben bedacht. Lees 'Geboren en dan’ voor. Praat met  

de kinderen over hun naam, weten ze ook waarom ze die naam  

gekregen hebben en heeft de naam een betekenis? 

Leesvraag: Welke namen komen voor in jouw boek, hebben deze  

namen ook een speciale betekenis? 

 


