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Foarlêsgids 0-12 jier

W ÊROM F OARLÊZE ?
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 taalgefoel wurdt op in boartlike wize
ûntwikkele
It jout bern grip op de wrâld om harren hinne

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

Fryske boeken en apps binne leuk foar jim
allebeide!

Alle boeken binne te keap fia
websjop.afuk.frl. En sjoch ek ris yn de
biblioteek! Dêr binne ek Fryske boeken
te lien. Bern oant 18 jier kinne fergees
lid wurde.

SJOCH FOAR MEAR YNFORMAASJE OP
WWW.HEITENMEM.NL EN BESJOCH DÊR
EK DE ANIMAASJE OER MEARTALICHHEID.

Fynst dêr ek boekresinsjes fan it
Afûkboekpanel!

Scan de koade foar
de animaasje
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W ÊROM YN IT F RYSK ?
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

hûs út Frysktalige bern al hiel gau twatalich.
Foar bern dy’t thús beide talen of it meast
Nederlânsk te hearren krije, sil it Frysk as
minderheidstaal wat ekstra oandacht nedich
hawwe. Gelokkich binne der in hiele soad
moaie Fryske ferskes, ferhaaltsjes, boeken en
apps!

BOEKET
IPS
B O E KE TIPS

0-2 jier

APPS
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.

Stip yn ’e trein
€14,99

Eric Hill
Tsjoeke, tsjoeke, tsjoek! Allegear
ynstappe! Druk op it knopke,
dan hearst de trein! In prachtich
kartonboek mei it lûd fan in
echte stoomtrein.

Lytskes 1+

€12,50

Bisten op ’e pleats
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Ferhaaltsjes, filmkes, ferskes en
spultsjes mei Tomke en syn freontsjes.

Njoggen animearre Fryske
berneferskes. Sjong mar mei!

Buorkerij
Dawn Sirett
Fan pluzige pykjes oant wollige
skiep, der is foar babys in soad te
ûntdekken, fielen en learen mei dit
stevige kartonboekje.

Tomke app 1+

€7,50

€12,50

Jonny Lambert
Maitiids boartsje de lamkes yn
it lân, yn de simmer giet de boer
yn ’t hea, by ’t hjerst wurdt it lân
omploege en yn de winter steane
de kij wer waarm en drûch op
stâl. In flapboek oer in jier op de
buorkerij.

Foarlêstips

Stikelbarchje prikkeprik
Baukje Wytsma & Debbie Lavreys
‘Giesto nei dyn holtsje? Moai lyts
stikelboltsje. Kom stikelbarchje prik
prik prik. Sille wy boartsje do en ik?’
In waarm boekje mei ritme en rym
om de alderlytsten genietsje
te litten fan taal en natuer.

Tip 1: Lit dyn bern it boekje sels
€9,95

ûntdekke: gripe, sobje, dermei goaie...
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.
Tip 5: Praat en sjong mei dyn bern.

BOEKET
IPS
B O E KE TIP
S
Mol wol de moanne ha
Jonathan Emmett & Vanessa Cabban
Mol fynt de moanne it moaiste dat er
oait sjoen hat. Mar hoe krijt er ’m nei
ûnderen? Dat is noch net sa maklik…
€12,25

De alderleafste lytse bearen
Sam McBratney & Anita Jeram
Mem bear en heit bear fertelle har
trije lytse bearen dat se de alderleafste
lytse bearen fan de hiele wrâld binne.
Mar se kinne dochs net alle trije de
alderleafste wêze… of wol?
€14,99
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APPS

2 -4 jier

€14,95

Timen op ’e tegels
Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer
‘Wol op ’e stoeptegels bliuwe,
€14,99
hear.’ ‘Wêrom?’ freget Timen.
‘Omdat it gefaarlik is om fan ’e
tegels ôf te gean’, seit heit. Timen
bliuwt op de stoeptegels. Ek al
wurde de
tegels optild
troch straters,
in frachtweinsjauffeur,
havenarbeiders en sels in
hyskraan…

By beppe útfanhûs

It Grutte Foarlêsboek 2+

Mirjam van Houten
Mem moat fuort en Maaike sil by
beppe útfanhûs. Beppe fynt fan alles
út, mar wat letter it wurdt, wat mear
Maaike har mem mist. Beppe wit
ried, mar no kin beppe sels net mear
sliepe…

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.

Tomke syn jierdei
Riemkje Pitstra & Luuk Klazenga
Tomke kin hast net wachtsje
oant syn jierdei, mar hy moat
noch sân nachtsjes sliepe
foardat it feest is. In feestlik
jubileumboekje dat ferskynt
nei oanlieding fan it 25-jierrich
bestean fan Tomke.

Foarlêstips

Tip 1: Underbrek sa no en dan it foarlêzen, dat

€6,50

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.
Tip 4: Werhelje it boek; alle kearen begrypt en
werkent dyn bern wer mear.

BOEKET
IPS
B O E KE TIP
S

APPS

4-6 jier

Wêr is Keimpe?

€14,95

Aart Cornelissen
In prachtich sjoch-, lear- en fertelboek mei
in hiel soad wurden yn trije talen. Keimpe
de krokodil hat him op alle platen ferstoppe,
kinsto ’m fine?

A is fan aapke
Ankemarije & Eppie Dam
It biste-alfabet, skreaun troch Eppie
Dam en yllustrearre troch dochter
Ankemarije. De teksten op rym binne
twatalich: Frysk en Nederlânsk. It
boekje is omkearber.
€14,95
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It grutte famyljeboek
Felicity Brooks
Hoe sjogge famyljes derút? Wêr hast
famylje foar en wat dogge se? In
prachtich boek fol famyljes yn alle
soarten en maten.

Sipke op it
keatsfjild
Lida Dykstra & Harmen van Straaten
‘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!’ Lês ek de trije oare
Gouden Boekjes oer Sipke: Sipke
syn Alvestêdetocht, Sipke sil sile
en Sipke fynt in ljipaai.

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

Berneboel 4+
In app mei spultsjes, ferhaaltsjes, filmkes en
ferskes, mei 10 ferskillende tema’s.

€13,95

Tsjil-app 4+
Mei filmkes en programma’s yn de Fryske taal.
€8,99

Sipke fynt in ljipaai' is opnommen yn de seleksje fan
White Ravens 2021! Dat binne oanbefellingen fan
bysûndere boeken yn de wrâld fan de ynternasjonale
berne- en jeugdliteratuer.

It Himelbouwerke
Arjen Dijkstra & Mark Hektor
Hasto wolris besocht de stjerren
oan te reitsjen? Eise Eisinga
besocht dat ek, lang, lang lyn.
Midden yn de keamer fan syn
hûs yn Frjentsjer boude hy in
Planetarium. Slagget it Eise om
de stjerren te pakken?

Foarlêstips

Tip 1: Lês de titel fan it boek foar en praat oer de

€7,90

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 en noch in kear.
Bern leare alle kearen wer wat nijs.

BOEKET
IPS
B O E KE TIP
S

APPS

6-9 jier

€22,50

€9,95

Pippi Langkous
Astrid Lindgren & Carl Hollander
Wa ken Pippi Langkous net? It sterkste famke fan
’e hiele wrâld! Yn dizze omnibus steane de dielen
Pippi Langkous, Pippi Langkous giet oan board en
Pippi Langkous yn Taka-Tukalân. Geweldich foar
elk dy’t bern bliuwe wol.

De Goargels
Jochem Myjer & Rick de Haas
Midden yn ’e nacht wurdt Melle wekker.
Der sit in frjemd wêzentsje op de râne
fan syn bêd. It liket wol in boltsje wol,
mei earmkes en skonkjes en twa
hierrige, puntige earen. Mar as Melle it
ljocht oandocht, is it wêzentsje fuort...

Hanneke de Jong & Monique Beijer
Fedde fynt lêzen stom, en boeken
hielendal! Op in dei sjocht er by
syn nuvere buorman in hiel âld
boek lizzen mei in slot derop.
Mar as er it
besjen sil, hâldt
buorman him
tsjin: dat boek
is ferbean! En
krekt dát boek
wol Fedde lêze.
Mar wêr soe it
kaike wêze?
€14,90

€16,99
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It ferbeane boek

Super!
Anny de Jong & Willemke Brouwer
Fleurich lêsboekje foar ein groep
3 oant ein groep 4. Lês ek de oare
boekjes yn de rige begjinnende lêzers:
‘It reade beurske’, ‘Wêr is Mop?!’, ‘Yn de
rimboe’, ‘Wouter wol de sterkste wêze’,
‘De tún fan Trip’ en ‘Wa fynt it?’

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.

Jorrit & Philo begjinne in klup
Thys Wadman & Natascha Stenvert
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’.
€14,95

Foarlêstips

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?

BOEKET
IPS
B O E KE TIP
S

€14,95

9-12 jier

Hero

€14,95

Martha Attema
Yn de Twadde Wrâldoarloch moat Izaak ûnderdûke op
in buorkerij yn Fryslân. En ek al binne de minsken
dêr leaf foar him, hy fielt him iensum en ellindich.
Pas at er freonskip slút mei it prachtige swarte
hynder Hero, feroaret dat. Oant de Dútsers dy sterke
Fryske hynst ek graach hawwe wolle...

Nee hast, ja kinst krije
It ferhaal fan De Lytse (Sterke) Yerke.
Thys Wadman & Wim Swart
As Tjerk moarns wekker skrikt fan
de wekker en sjocht dat syn kat Stip
fuort is, fielt er daliks al: dit wurdt
in rotdei! Mar Tjerk wit noch net dat
dizze rotdei him in moaie freonskip
opleveret.

Jou my de romte!
Bart Kingma & Marijke Klompmaker
Troch op in beslissend momint yn in belangrike
fuotbalwedstriid de bal net ôf te jaan, feroaret Anno
syn libben. Hy wurdt troch al syn klasgenoaten yn ’e
steek litten en komt allinne te stean. It pesten wurdt
hoe langer hoe slimmer. Hoe moat er dêr mei oan?

€14,99

€9,95
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APPS

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. Yn it boek
wurde trije talen brûkt, dy’t op in
natuerlike wize ynelkoar oerrinne.

De bruorren Liuwehert
Astrid Lindgren
Lês hoe’t Karel Liuw syn
bynamme – Liuwehert! – ear
oandocht en mei syn moedige
broer Jonatan besiket om
Nangijala, it ryk dêr’t alle
mearkes weikomme, út de
greep fan in freeslike tiran te
befrijen.

€17,50

'Silke & Miss Dee' & 'De bruorren Liuwehert' binne foardroegen foar de ynternasjonale
IBBY Honour List 2022, in ynternasjonale, twajierlikse seleksje fan resint publisearre
boeken fan hiel hege kwaliteit, ta eare fan skriuwers, yllustratoaren en oersetters.

US: Lân fan Taal
Yn dizze augmented reality multiplayer
game foar Android- en 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!

Foarlêstips

Tip 1: Freegje dyn bern wat hy/sy fan
it boek fynt.
Tip 2: Jou it goede foarbyld, 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.

M E AR W I TT E , M E A R L Ê ZE ,

mear fan alles?
Sjoch op www.heitenmem.nl foar mear
ynformaasje oer meartalichheid.

Bestel dyn favorite Fryske boeken online op websjop.afuk.frl
of winkelje by de Afûk Fryske boek- en kadowinkel
(Bûterhoeke 3 yn Ljouwert, by de Aldehou).
058-2343070 I ynfo@afuk.frl I www.afuk.frl
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