
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Een interactief kartonboek met flappen.
Het is bedoeld voor kinderen vanaf 1 jaar.

Dit boek gaat over hoe je ergens op reageert.
Er staan 9 dieren in dit boek en die vragen allemaal 
het zelfde: “Ga je mij kietelen?”
Als je de flap optilt, zie je hoe het dier reageert.
Ze reageren allemaal anders.
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Tips bij 
Ga je mij kietelen?

Thuis voorlezen

Het is de bedoeling dat de kinderen de dieren in het boek gaan 
kietelen. Daarom is dit boek erg geschikt om aan één of een paar 
kinderen voor te lezen.

Daag het kind uit om het dier te gaan kietelen. Je kunt bv vragen:

- Durf jij de leeuw te kietelen?
- Kijk zo kun je de eekhoorn kietelen. Doe maar mee.
- Vind hij dat leuk, wat denk jij?

Til daarna de flap op om te zien hoe het dier reageert.

Na het optillen van de flap bij de muis, ga je het kind zelf kietelen.
Doe dat voorzichtig! Het moet leuk blijven. 
Net als de dieren in het boek, kunnen kinderen 
verschillend reageren. 

Voorlezen aan een groep

Laat de afbeelding van het dier aan de groep zien.
Ga dan het dier kietelen of vraag of een van 
de kinderen het dier wil kietelen.

Vraag aan de kinderen: ‘Hoe zal hij reageren?
Wat denken jullie?’

Til dan de flap op.
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Deze pagina kun je gebruiken om uit te testen hoe kinderen zelf reageren.  

Vraag maar eens: 
- Hoe reageer jij als iemand jou kietelt? Wijs het dier aan dat reageert zoals jij zou doen.
- Wil je zo reageren, of zou je liever anders reageren? Wijs dat dier ook aan.
- Kun je ook uitleggen waarom?’

Je kunt natuurlijk ook andere vragen stellen, zoals:
- Hoe reageer je als iemand je een zoen geeft
- Hoe reageer als iemand boos op je is
- Hoe reageer als iemand met je wil spelen
- Hoe reageer als iemand je plaagt   ... etc.
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TESTPAGINA   Hoe reageer ik? (5+) 

ik geniet

ik word boos

ik bijt terug

ik loop weg

ik ga plagen

ik moet lachen

ik voel niks

ik heb geen zin

ik ga meedoen
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Kleurplaten

Op de volgende pagina’s 
zie je enkele kleurplaten van tekeningen uit 
‘Ga je mij kietelen?’. 

Print ze uit en kleur ze in.
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