
 

Korte tekst 
Welke boekjes, films en spelletjes zijn geschikt voor jouw kind? Wanneer kies je voor 
spelen met een beeldscherm, of juist even zonder? Wanneer laat je je kind alleen en 
waar beleef je juist samen plezier aan? Tijdens de Media Ukkie Dagen (27 maart tot 
en met 3 april 2020) wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding 
van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en  opvoeders krijgen tips en tools om samen 
met hun ukkie veilig én leuk aan de slag te gaan met media. Het thema van dit jaar 
is: ‘Boek, site, app: samen spelen op het web’. Bezoek een activiteit in de buurt of 
ga aan de slag met de handige tips op www.mediaukkiedagen.nl! 

Lange tekst 
Jonge kinderen zijn dol op media. Ze kijken hun favoriete kindertelevisie en 
bladeren door boekjes. Ze swipen naar filmpjes op internet en spelen spelletjes op 
de tablet. Als ouder of opvoeder wil je je kind hierbij begeleiden. Maar hoe doe je dat 
eigenlijk? 
Ga tijdens de Media Ukkie Dagen (27 maart tot en met 3 april 2020) samen met 
jouw dreumes, peuter of kleuter op ontdekkingsreis en verken de mogelijkheden 
van media. 
Welke boekjes, films en spelletjes zijn geschikt voor jouw kind? Wanneer kies je voor 
spelen met een beeldscherm, of juist even zonder? Wanneer laat je je kind alleen en 
waar beleef je juist samen plezier aan? Tijdens de Media Ukkie Dagen worden jouw 
vragen over opvoeden met media beantwoord. Je krijgt tips en tools om samen 
met jouw kind veilig én leuk aan de slag te gaan met media. Het thema is daarom: 
‘Boek, site, app: samen spelen op het web’.  
Bezoek een activiteit bij jou in de buurt of ga aan de slag met de handige tips op 
www.mediaukkiedagen.nl! 
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