
Sla de bladzijde 
om. Dan gaan we 
op ontdekking!

Automatische 
uitschakeling

Stevig en 
duurzaam 
design

 Regelbaar 
volume

2 AAA/LR03 batterijen

Werkt op

Demonstratiebatterijen ingesloten

50+
melodietjes, 

gezongen liedjes, 
geluiden en 

zinnetjes 

 interactieve 
bladzijden

6-36
maanden

Laten we 
samen 
zingen! 

PROBEER MIJ!
Verschuif de 
schakelaar

Dierenvriend jes 
Lied jesboek

Luister naar de lied jes en zing mee!
Het Dierenvriendjes Liedjesboek van VTech® laat kleintjes op een interactieve manier 
kennismaken met zes bekende kinderliedjes. De beweegbare figuurtjes op de bladzijden 
helpen de fijne motoriek te ontwikkelen en de mooie kleurrijke illustraties stimuleren 
de visuele ontwikkeling van het kind. Druk op de pianotoetsen en ontdek kleuren en 
verschillende muziekinstrumenten. Sla de bladzijde maar om en ga samen met de 
dierenvriendjes op een muzikaal avontuur! 

Ontdekken & Leren 

Schuif & Draai 
Het bewegen en draaien van 
de figuurtjes bevordert de 
fijne motoriek. 

Bladzijden - makkelijk om te slaan 
Luister op elke bladzijde naar de vrolijk gezongen liedjes 
en melodietjes en bekijk de mooie kleurrijke illustraties.

Leert 

2 
speelstanden
Zingen & Muziek 

Dierenvriendjes 
Liedjesboek

Muziek-

instrumenten

Fijne motoriek

Kinderliedjes

Kleuren

Luister naar
de muziek!6 GEZONGEN 

LIEDJES 
1. Op een grote paddenstoel  

2. Hansje pansje kevertje  

3. Twinkel, twinkel, kleine ster  

4. Hoedje van papier  

5. Vader Jacob  

6. Zagen, zagen  

Dierenvriendjes Liedjesboek
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Bewaar de verpakking, deze bevat belangrijke informatie over het product.
Kleine veranderingen m.b.t. inhoud, kleuren en uitvoering zijn voorbehouden.
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Dierenvriend jes 

Lied jesboek

Dierenvriend jes 

Lied jesboek

Knipperende ster 

Knippert mee op de 
maat van de muziek. 

Pianotoetsen 
Laten kennismaken 
met kleuren en 
muziekinstrumenten. 

Auditory Awareness

Gehoor

Taal

Motoriek

Spelen, leren en 
ontwikkelen!

Fijne motoriek

•	 Het omslaan van de 
bladzijden, het drukken op 
de toetsen en het bewegen 
en draaien van de figuurtjes 
helpt bij het ontwikkelen van 
de fijne motoriek. 

Auditieve 
aanmoedigingen

•	 De vrolijke zinnetjes, 
grappige geluiden en 
gezongen liedjes moedigen 
aan om te luisteren en 
prikkelen het gehoor.

Taalontwikkeling

•	 Kleintjes maken kennis met 
taal door middel van vrolijke 
zinnetjes en gezongen 
liedjes.

Gitaar!

Made in China. 

WAARSCHUWING: 
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, 
verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken 
geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van 
uw kind te worden verwijderd.
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