DIDACTISCHE MATERIALEN
Deze boeken zijn te ontlenen in de Openbare Bibliotheek en in de
Gezondheidsbib.

IIIeeek, een Luis
Erik van Os en Elle Van Lieshout, 2001, Uitgeverij
Gottmer, ISBN: 90 257 32917, prijs: 9,95 euro

Als mama erachter komt dat er een luis op Jan zijn hoofd woont, is het huis
te klein. De jacht op Piet wordt ingezet met gemene shampoo en een
harde kam. Net zolang tot Piet verdwenen is... Tenminste, dat denkt
mama. Een prentenboek (met weinig tekst) over luis Piet die woont in het
haar van kleuter Jan. Hoewel een luis er onder een vergrootglas uitziet als
een monstertje, lijkt Piet De Luis in dit boek een heel vriendelijk beestje.
De makers van het boekje willen op deze manier de angst voor de luis
wegnemen. Bij kinderen zal dat lukken, maar bij ouders? Dat is maar de
vraag. Vooral omdat de moeder in het boek wel erg paniekerig reageert als
ze Piet de luis ontdekt. Een leuk boekje om het toch nog steeds beladen
onderwerp wat gemakkelijker bespreekbaar
te maken.
Voor wie: kinderen 1ste en 2de kleuterklas

Luuk de Luis
Isabelle Gilboux, 2003, Mozaïek, een imprint van Uitgeverij
Clavis, Amsterdam - Hasselt, ISBN: 90 448 0080 9, prijs:
14,95 euro

Luuk de Luis is op zoek naar een lekker harig huis, waar hij voor altijd in
kan wonen. Hij probeert verschillende hoofden uit, maar het valt telkens
dik tegen. Van krulhaar wordt hij draaierig en in steil haar glijden zijn
meubeltjes weg. Misschien heb jij wel het ideale haar voor Luuk ..... Of wil
je hem niet op je hoofd? Dan lees je maar achter in het boek hoe je alle
Luukjes weg kan houden. Een speels boek over een netelig probleem. Op
de laatste twee bladzijden van het boek staat de nat- kam-methode op
een kindvriendelijke manier uitgelegd.
Voor wie: kinderen 3de kleuterklas

Lies heeft luizen
Gertie Jaquet, 2003, Uitgeverij Van Holkema &
Warendorf, 32 blz, ISBN 90 269 9759 0, prijs: 6,99
euro.

Lies woont in een flatgebouw en heeft er veel
vriendjes. Op maandag speelt ze met Rosa met poppen en knuffels. Op
dinsdag speelt ze prins en prinses met Luuk. Op woensdag gaat ze met
Bas naar het park en ruilen ze hun jas, muts en sjaal. Op donderdag speelt
Lies kapper met Sterre. Op vrijdag mag ze een nachtje logeren bij de
tweeling Guusje en Goosje, allemaal samen in een groot bed. Op zaterdag
gaat Lies bij Moo televisie kijken. En op zondag? Dan gaat Lies in bad en
ontdekt papa dat ze luizen heeft. En ze is niet de enige... Vanaf maandag
kan je in de illustratie al merken dat Lies jeuk heeft. Op elke pagina, bij elk
nieuw bezoek, is ze
aan het krabben in haar haar. Dat papa luizen ontdekt is geen verrassing
meer. En dat alle vriendjes ook luizen hebben, is vanzelfsprekend. Het
eindresultaat is voorspelbaar maar de reactie van Lies is origineel: we
maken er een feest van! Op een grappige manier kan je lezen hoe je
luizen kan doorgeven aan elkaar. En hoe het moet opgelost worden. Een
vlotte tekst in AVI 5 zorgt voor een aangenaam leesboekje voor jonge
lezers. De illustraties verklappen meer dan de tekst, zodat een
opmerkzame lezer al snel doorheeft wat er gaat gebeuren.
Voor wie: Kinderen + 6 jaar

Mik en Moek, een luis in huis
Agnes Verboven en Leo Timmers; Clavis uitgeverij Hasselt,
23p., prijs: 7,3 euro

Mik heeft jeuk. Je moet in bad, zegt Moek. Je bent vuil. Na het bad jeukt
het nog. Moek kijkt nog eens goed. Ik zie het al, zegt Moek, je hebt een
luis in je haar.
Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar

Krab Krabbel Krab

Miriam Moss, 2001, Uitgeverij van Goor, ISBN: 90 000 33896, prijs: 11,75
euro

Een fantastisch en grappig verhaal over luizen en een juf die dankzij de
luizenplaag verliefd wordt op de directeur. Ook de prenten zijn prachtig.
Het boek stimuleert de “speurzin” en de fantasie van kinderen (en
volwassenen). Dit verhaal illustreert zeer goed hoe luisjes “pingpong”
spelen tussen de verschillende hoofdjes. Als één iemand niet behandeld
wordt (in het boek is dit de juf zelf), dan begint iedereen weer binnen de
kortste keren te krabben. In het verhaal springen luisjes wel van het ene
naar het andere hoofdje. Dit is niet echt correct, want luisjes kunnen enkel
kruipen. Maar afgezien van dit schoonheidsfoutje toch een sterke
aanrader.
Voor wie: kinderen 1ste leerjaar, 2de leerjaar

Brammert en Tissie hebben luizen
ISBN 9789030395225, prijs: 9,95 euro

Prentenboek over Tissie, een meisjesmuis, die bij Brammert, een beer
woont. Ze krijgen luizen van Sjakie, een beer die op straat leeft en Tissie
met schoolwerk helpt omdat hij vroeger onderwijzer is geweest. De
enorme kriebel verdwijnt pas als ook Sjakie zich goed gewassen heeft en
met een handdoek om zijn hoofd loopt. De tekst bestaat uit dialoog met
korte vraag- en antwoordzinnen. De aangeklede dieren gedragen zich als
mensen. De aquarellen zijn in zachte pasteltinten slordig ingevulde
pentekeningen in bruine inkt, waarop veel details te zien zijn. Op de
kaftbladen staan kinderlijk getekende luizen in zwart-wit.
Voor wie: kinderen vanaf 5 jaar

Hoofdluis
ISBN 9789030395225, prijs: 9,95 euro

Welke kriebelbeestjes leven graag in het haar van mensen en veroorzaken
veel jeuk? Als je hoofdluizen hebt geantwoord, dan heb je het goed! In
Hoofdluis lees je wat hoofdluizen zijn, wat de symptomen zijn en hoe je
hoofdluizen kunt behandelen en voorkomen.
Voor wie: kinderen tot 12 jaar

Sint heeft luizen
Bart Demyttenaere & Marijke van Veldhoven, 2007 ,
ISBN 9789044805987, prijs 13,95 euro

Het is begin december. Sinterklaas, alle pieten, het paard en zelfs Slinger
de hond zijn gek geworden. Gek van de jeuk, want er woedt een ware
luizenplaag in huis. De pieten gaan het probleem met van alles te lijf:
meiklokjesschuim, lavendelzeep, zelfs luizenshampoo... Maar niets helpt.
Er moet snel iets gebeuren, want het feest van Sinterklaas komt eraan!
Een jeukend grappig sinterklaasverhaal!
Voor wie: kinderen vanaf 4 jaar

Luizen en vlooien
William van den Akker, 1998, Walters Noordho_ ,
Houten/Groningen, ISBN 90 05 009586

Een informatief boek over luizen, vlooien en andere parasieten. Het boek
geeft op een begrijpelijke manier uitleg over de behandeling in geval van
besmetting. Luizen en vlooien zijn geen populaire insecten. Heb je zelf
eens luizen of vlooien gehad? Dat is niet leuk en dat weet Jaqueline (het
hoofdpersonage) maar al te goed. Ze zoekt hulp bij haar papa en bij de
apotheker. Ze leert om het taboe te doorbreken en informeert alle ju_ en
over haar probleem. Ze ontdekt ook dat een vriendinnetje de luizen in de
klas “gebracht” heeft, maar die durfde het niet te vertellen aan de juf. Wat
er verder gebeurt, kunt u in het boek lezen.
Voor wie: kinderen 4de , 5de , 6de leerjaar

