Mediaopvoeding
Tips om samen te lezen, kijken,
luisteren, spelen en doen.

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Denk daarbij aan boeken, films, muziek, apps en
dat soort dingen. Hoe ga je met al die media om? Dat leer je niet vanzelf. Mediaopvoeding is belangrijk.
De MediaDiamant helpt je om met mediaopvoeding aan de slag te gaan.
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Als ouder of verzorger leer jij je kind hoe het veilig en met plezier media gebruikt. Dat doe je door
samen media te gebruiken. Ook is het belangrijk dat je geschikte media kiest en zorgt voor balans.
Hoe weet je welke media geschikt zijn voor jouw kind? En hoe zorg je voor balans? De mediatips voor thuis
helpen je. De mediatips bestaan uit verschillende media rond een thema. Het zijn verhalen om voor te lezen,
te bekijken, luisteren en spelen en te doen. De uitgezochte media zijn geschikt voor de leeftijd die genoemd
wordt. Bijvoorbeeld voor peuters of kleuters.
Ga samen met je kind op ontdekkingsreis. Maak tijd om samen in verhalen te duiken. Kijk goed welk verhaal
je kind leuk vindt. Wissel het lezen, kijken, luisteren, spelen en doen af. Met en zonder scherm. Binnen en
buiten.

Spreek je thuis een andere taal dan Nederlands?
Gebruik dan gerust boeken, films en muziek in jouw eigen taal. In de bibliotheek hebben ze ook vaak
boeken in andere talen. Vraag in de bibliotheek wat zij in huis hebben.
Geef je kind ook media waarin Nederlands wordt gebruikt. Bekijk bijvoorbeeld samen een film van
de Voorleeshoek of Bereslim. Praat met je kind over de verhalen die jullie hebben gezien en gehoord.
Dat kan in je eigen taal. Zo komen beide talen aan de beurt en ontwikkelt je kind beide talen.

Lezen
Voorlezen is belangrijk én leuk om te doen. Bekijk samen de platen in het boek.
Ontdek wat er allemaal te zien is. Lees het verhaal voor.
Tip Praat over het verhaal dat je hebt (voor-)gelezen (wat doet hij nou?). Vraag ook naar
eigen ervaringen. Is dat bij jou ook eens gebeurd? Vertel eens! Hoe heb je dat opgelost?

Kijken
Een televisiescherm of een iPad trekt de aandacht van elk kind. Kies bewust met je peuter
of kleuter. Kijk bijvoorbeeld samen naar een (voorlees-) filmpje of digitaal prentenboek.
Laat ook zien hoe je zonder scherm kunt kijken! Wissel het af.
Tip Kijk - als het kan - samen naar een filmpje. Dat is leuk én goed! Zo weet je wat je kind leuk
of juist spannend vindt. Bij jou voelt je kind zich veilig. En je kunt praten met je kind over wat
jullie hebben gezien.

Luisteren
Laat kinderen niet alleen naar een scherm kijken. Zorg ook voor momenten waarbij kinderen
alleen hun oren gebruiken. Er valt zoveel te luisteren. Muziek, vogels buiten, verhalen die
je vertelt.
Tip Liedjes kun je beluisteren met of zonder beeld. Het is een heel andere beleving!

Spelen
Kinderen spelen uit zichzelf. Daar heeft een kind weinig voor nodig. Door te spelen
verwerkt een kind nieuwe informatie en ervaringen. Door te spelen ontwikkelt een kind zich.
Spelen is dus belangrijk!
Tip Bied kinderen vooral de tijd en ruimte om te spelen. Misschien spelen ze het verhaal na.
Of verzinnen ze nieuwe verhalen. Dat is goed! Kijk en speel mee. Neem het spel niet over.

Doen
Laat je inspireren door alle verhalen. Zorg voor eigen ervaringen. Ga samen bewegen,
ontdekken en dingen maken. De verbinding met echte ervaringen maakt de verhalen
uit verschillende media extra waardevol.
Tip Laat je kind zelf iets onderzoeken, ontdekken of maken. Zorg voor spullen die nodig zijn.
Doe mee en help gerust. Let op: het gaat vooral om het proces en de ervaring.

Meer weten? Op www.mediasmarties.nl vind je
meer informatie over verschillende media (series, films
en zoekboeken) voor verschillende leeftijden.
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