Foarlêsgids 2021
De moaiste Fryske boeken en apps
foar bern fan 0-12 jier
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— foarlêsgids 0–12 jier

Wêrom Fryske
boeken, ferskes
en apps?

Bern dy’t op jonge leeftiid mear as ien taal
leare, ha dêr in protte foardiel fan. Dat docht
bliken út ûndersiken oer de hiele wrâld.
Foar it twatalich (Frysk/Nederlânsk)
grutbringen fan bern is it belangryk om de
Fryske taal fan de berte ôf te stimulearjen.
Dat jildt sawol foar bern dy’t opgroeie yn in
folslein Frysktalige húshâlding as foar bern
wêrfan’t ien âlder Frysk praat. Troch it grutte
oanbod oan Nederlânsk op telefyzje, op strjitte,
by de opfang en op skoalle wurde ek fan hús
út Frysktalige bern al hiel gau meartalich.
Gelokkich binne der ek in hiele soad moaie
Fryske ferskes, ferhaaltsjes, boeken en apps!
Sjoch foar mear tips en ynteressante sites op
www.heitenmem.nl.
Lês dêr ek de boekresinsjes fan it
Afûkboekpanel!
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Wêrom oan ’e gong
mei Fryske boeken,
ferskes en apps?

Kolofon

•		Troch tegearre in boekje te lêzen, plaatsjes oan
te wizen, in ferske te sjongen of in ferhaaltsje te
fertellen, fersterkest de bân mei dyn bern
•		It is goed foar de kommunikative ûntwikkeling en
lokket aktyf taalgebrûk út
•		Foarlêzen fergruttet de wurdskat
•		Boeken en ynteraktive apps stimulearje de fantasy
en sosjaal-emosjonele feardichheden
•		It befoarderet de lústerfeardigens en de
konsintraasje
•		It taalgefoel wurdt op in boartlike
wize ûntwikkele
•		It jout bern grip op de wrâld om
harren hinne
•		Fryske boeken en apps binne leuk
foar jim allebeide!

Bûterhoeke 3, 8911 DH Ljouwert

Utjûn troch Afûk, 2021

tel. 058-234 30 70
ynfo@afuk.frl
www.afuk.frl

Sjoch ek op:
www.heitenmem.nl		
www.boekstart.nl		
www.taalgroeimeter.nl
www.afuk.frl
www.kindentaal.nl		
www.taalgroeiboekje.nl
www.tomke.frl		
www.leesplein.nl		
www.taalweb.frl
www.praatmarfrysk.nl		
www.rinzedekikkert.nl
www cedincentrummeertaligheid.nl
www.taalhelp.frl		
www.skoal.tv
www.sfbo.nl
www.mercator-research.eu

yllustraasjes ©Annika Holtewes

— foarlêsgids 0–12 jier

Boeken 0–2 jier
€ 14,95

€ 7,50
Bisten op ’e pleats
Dawn Sirett
Fan pluzige pykjes oant wollige
skiep, der is foar babys in soad te
ûntdekken, te fielen en te learen mei
dit fielboekje fan stevich karton.

€ 12,50

Wekker wurde!
Jonny Lambert
Hepke de Hoanne kraait elkenien
wekker op de buorkerij.
Kinsto de bisten fine? De flapkes en
‘pop-ups’ stimulearje de ynteraksje,
it ûnthâld en de ferbylding!
Heit & Mem —
— foarlêsgids
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0–12 jier
jier

Stip - lûden op ’e pleats
Eric Hill
Druk op de knoppen en hear
de bistelûden. De trekker fan
Stip is it alderlûdst!

Apps

Tomke app (1+)
Ferhaaltsjes, filmkes, ferskes
en spultsjes mei Tomke en syn
freontsjes.
Lytskes (1+)
Njoggen animearre Fryske
berneferskes. Sjong mar mei!

€ 16,95

Mei ik yn dyn pemper sjen?
Guido van Genechten
In oandwaanlik printeboek
mei flapkes oer in
nijsgjirrich lyts mûske.
Brûkber en humoristysk
boek oer sindlikheid.

Foarlêstips
0–2 jier
Tip 1
Sykje in rêstich plakje
om foar te lêzen.
Tip 2
Meitsje eachkontakt
mei dyn bern.
Tip 3
Lit de ôfbyldingen sjen en
beneam watsto sjochst.
Tip 4
Doch rêstich oan, it boek
hoecht net yn ien kear út.

Tútsje derop
Bernd Penners / Henning Löhlein
De bisten ha in ûngelokje hân. Helpsto
om der in pleister op te plakken? Mar
in tútsje derop helpt fansels it measte.
In kartonboekje mei 5 ‘echte’ pleisters.

€ 12,50

Tip 5
Praat en sjong mei
dyn bern.
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Boeken 2–4 jier

€ 6,50

Tomke en de seizoenen
Geartsje Douma /
yll. Luuk Klazenga
Fjouwer ferhalen op rym,
foar alle seizoenen ien.
Yn ‘Tomke en de bijen’ is
it maitiid, yn ‘Tomke op
fakânsje’ is it simmer, yn
‘Tomke nei de bosk’ is it
hjerst en yn ‘Tomke op it
iis’ is it winter.

€ 13,99

€ 25,-

€ 13,50
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Ik bliuw by dy
Smriti Halls / Steve Small
Wêr’tsto ek hinne giest, ik bin
derby.
Watsto ek dochst, ik bliuw by dy.
In bearegoed, -grappich en -leaf
boek oer alles wat freonskip
betsjutte kin – foar alle freonen
op ’e wrâld.

Myn grutte syk- en ûntdekboek Fan alles wat rydt, fart of fljocht
Susanne Gernhäuser
Op de grutte sykplaten fan
dit kartonboek kinst fan alles
ûntdekke en beneame, fan trekkers
oant treinen en fan fytsen oant
fleantugen.

Apps
It Grutte
Foarlêsboek (2+)
Mei prachtige
ferhalen, gedichten
en spultsjes.
Hantsjes yn
’e hichte (2+)
Mei sykplaten,
filmkes en ferskes,
songen troch
Janneke Brakels mei
begelieding op piano
troch Cor Bakker.

Wat heart wêr? (2+)
Bern leare
boartsjendewei
foarmen te
werkennen en
fergrutsje harren
wurdskat yn trije
talen.

De lytse walfisk
Benji Davies
Boi wennet mei syn heit en seis katten yn
in lyts fiskershúske. Op in moarn fynt er in
lytse walfisk dy’t op it strân oanspield is.
Dat is it begjin fan in bysûndere freonskip…

€ 14,50

Omke Ûle past op
Paul van Dijk
Omke Ûle hâldt net
fan drokte en is oeral
benaud foar. Hy is dan
ek net bliid as er op
syn neefke Eppy passe
moat. Want dy wol op
aventoer!

Foarlêstips
2–4 jier
Tip 1
Underbrek sa no en dan it
foarlêzen, dat jout romte
om te reagearjen.
Tip 2
Besjoch tegearre hoe’t
it boek derútsjocht en
stel fragen by wat der te
sjen is.
Tip 3
Lit dyn bern it ferhaal
neifertelle oan in oar.

€ 14,99

Tip 4
Werhelje it boek; alle
kearen begrypt en
werkent dyn bern wer
mear.
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Boeken 4–6 jier

€ 12,95

Bartele Bûse
Berber van der Geest
Bartele Bûse is in jonkje
mei in protte fantasy.
Thús begripe se him net
sa goed. Mar Skelte wol.
Skelte is keunstskilder
en skilderet him de
prachtichste ferhalen foar.

€ 15,-

€ 13,95

It grutte famyljeboek
Felicity Brooks
Famylje, wêr hast dy
foar en wat dogge se?
In prachtich boek fol
famyljes yn alle soarten
en maten.
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Hoe is it yn de romte?
Katie Daynes
Hoe is it yn de romte, hoe komst
dêr en wat dogge astronauten de
hiele dei? Dat en folle mear kinst
lêze yn dit prachtige boek. Achter
de flapkes fynst de antwurden.

€ 15

It bijeboek
Charlotte Milner
Untdek yn dit boekje
wat bijen de hiele
dei dogge, wêrom’t
bijen ús help nedich
hawwe, en watsto
dwaan kinst.

Apps

Rinze de Kikkert (4+)
Fjouwer boartlike e-boeken mei
ynteraktive eleminten, om foar
te lêzen of sels te besjen. Sjoch
ek op www.rinzedekikkert.nl
€ 7,99

Sipke sil sile –
Sipke fynt in ljipaai –
Sipke syn Alvestêdetocht –
Sipke op it keatsfjild
Twatalige ‘gouden’ boekjes
‘Ik haw nea keatst’, seit Sipke
kjel. ‘Ik kin it grif net goed.’
‘Gewoan hurd slaan!’ seit
pake fûl. ‘It sit dy yn it bloed!’

Berneboel (4+)
In app mei spultsjes,
ferhaaltsjes, filmkes en ferskes,
mei 10 ferskillende tema’s.
Tsjil-app (4+)
Mei filmkes en programma’s yn
de Fryske taal.

Foarlêstips
4–6 jier
Tip 1
Lês de titel fan it boek
foar en praat oer de
foarkant.
Tip 2
Gean der rêstich foar
sitten en nim de tiid,
mar lês net te lang foar.
Tip 3
Lit dyn bern fertelle en
gean yn op de reaksjes.
Tip 4
Lês it boek noch in kear
foar. Bern leare alle
kearen wer wat nijs.
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Boeken 6–9 jier
Pippi Langkous
Astrid Lindgren /
Martsje de Jong
Wa ken Pippi Langkous net?
It sterkste famke fan ’e
hiele wrâld!
€ 22,50

€ 9,95
p/stik

Foar begjinnende lêzers
It reade beurske – Yn de
rimboe – De tún fan Trip –
Wa fynt it? – Wêr is Mop?! –
Wouter wol de sterkste wêze
– Super!
Lêsboekjes foar ein groep
3 – ein groep 4 mei grappige,
spannende en leave ferhalen
en kleurige yllustraasjes.
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€ 13,50

(omnibus mei
3 boeken)

Karlsson fan it dak
Astrid Lindgren
It komt net sa faak foar dat
der in lyts dik mantsje mei
propellers op ’e rêch op it dak
wennet. En hy hellet allegear
streken út!

Apps

Word Tango
Hoefolle Fryske wurden kinsto
meitsje? Yn dit wurdspul sjochst
wurden mei ûntbrekkende
letters. Sleep de ekstra letters
nei it goede plak. Word Tango
kinst yn mear as 100 talen
spylje, wêrûnder yn it Frysk!
Mei Word Tango wreidest dyn
wurdskat út en oefenest tagelyk
dyn skriuwfeardigens!
Monstertaal
It romteskip fan de
‘Taalmonsters’ is delstoart op
ierde. Help de meunsters om
harren boadskip oer duorsume
enerzjy oer de ierde te
fersprieden.

It leafst bin
ik in fûgel
yll. Marijke
Klompmaker
Poëzy foar
elkenien,
fan 9-99 jier

Foarlêstips
6–9 jier
€ 12,50

€ 14,95

Jorrit & Philo begjinne in klup
Thys Wadman
Jorrit en Philo binne freonen. Al hiel
lang. At se op it trottoir in deade
fûgel lizzen sjogge, begjinne se in
fûgelklup, ‘It Fearke’. Mar… hûnen, dy
binne ek leuk. En auto’s ek! Dus komt
der ek in hûneklup, ‘It Sturtsje’, en in
autoklup, ‘De Tsjildop’.

Tip 1
Kreëarje jim eigen
foarlêsritueel, leafst
op in fêste tiid.
Dat jout rêst!
Tip 2
Lês it boek earst sels,
dan bist taret op drege
wurden en mimyk.
Tip 3
Lit it ferhaal libje troch
lûden of stimkes ta te
foegjen.
Tip 4
Praat tegearre oer de
ein: hoe sil it ôfrinne?
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Boeken 9–12 jier

€ 14,95

€ 16,50

Silke & Miss Dee
Baukje Wytsma
De âlde Ingelske Miss Dee
wennet in eintsje bûten it
doarp. De minsken fine har mar
wat raar. As Silke in kear by Miss
Dee skûlet foar de rein, ûntstiet
der in bysûndere freonskip.

It deiboek
Janny van der Molen
In twatalich ferhaal oer in Frysk famke
fan doe en in ‘Hollânske’ jonge fan no.
Wat is der oan ’e hân mei it skilderij,
en watfoar rol spilet it deiboek fan
Johannes de Groot? In ferhaal oer striid,
moed en échte freonskip.
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€ 14,99

€ 15,-

Jesse
Mindert Wijnstra
Joshua moat yn sân hasten
ferhúzje. Hy komt fan Ljouwert
en giet mei syn mem by pake
wenjen, op de pleats oan ’e
seedyk. En wêrom moat hy no
ynienen fan Jesse hjitte? Hy hat
it der dreech mei. Hoe slacht er
him hjir trochhinne en wa kin
hy fertrouwe? Lieke miskien,
it famke dat ek oan de seedyk
wennet?

Dingeman krijt wjukken
Eppie Dam / yll. Gerrit Terpstra
Dingeman wennet tegearre mei
syn mem yn it saaiste hûs fan
de stêd. Op in dei krijt er in brief
wêryn’t er útnûge wurdt foar in
simmerkamp op in spannende
buorkerij ergens fier fuort. Mar
as er dêr oankomt, blykt it hiel
wat oars te wêzen…

€ 12,50

Foarlêstips
4–6 jier
Tip 1
Freegje dyn bern wat hy /
sy fan it boek fynt.

Apps

US: Lân fan Taal
Yn dizze augmented reality
multiplayer game foar Androiden iOS-telefoans trochkrústo
Ljouwert en ûntraffelest in
iuwenâld mystearje oer Oera
Linda. Slút dy oan by ien fan de
trije geheime genoatskippen
en gean mei dyn smartphone
as (taal)wapen op syk nei
antwurden!

In nuvere nacht
Anne-Goaitske Breteler
De tsienjierrige Lyske liket op it
famke dat Rembrandt van Rijn
skildere op de Nachtwacht. No,
hast 400 jier letter, sil it team
fan Nachtwacht360 it wurk
fan Rembrandt neimeitsje mei
foto’s, en Lyske docht mei as
model. As se de nachts nei de
fotoshoot yn in Amsterdamsk
hotel sliepen bliuwt, makket
geblaf har wekker yn it jier 1641.
Tegearre mei Rakker – de hûn
op de Nachtwacht – en syn
baaske Cornelia, belibbet Lyske
in nuvere nacht.

Tip 2
Lit sjen dat boeken en
lêzen belangryk binne.
Tip 3
Jou in boek kado op ’e
jierdei of foar de fakânsje.
Tip 4
Draai de rollen om! Lit
dyn bern dy foarlêze.
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Mear witte, mear
lêze, mear fan alles?
Sjoch op www.heitenmem.nl en www.tomke.frl foar fan alles oer twa- en meartalichheid.
Bestel dyn favorite Fryske boeken online op websjop.afuk.frl of winkelje by de
Afûk Fryske boek- en kadowinkel, Bûterhoeke 3 yn Ljouwert (foar de Aldehou oer).
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