tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Was ik maar...
Dit prentenboek gaat over verlangen.
De spin wil graag lief en schattig zijn, zoals een lieveheersbeestje.
De vlinder wil minder opvallen en de slak droomt ervan net zo ver
te kunnen springen als een krekel.
Alle beestjes verlangen naar iets wat een ander goed kan.
Maar ze lijken te vergeten waarom ze zelf zo bijzonder zijn…

Voorleestips
- Zorg dat de kinderen rustig zitten.
- Lees rustig voor.
- Zorg dat de kinderen de afbeeldingen goed kunnen zien.
- Wijs ze regelmatig details aan in de tekeningen.
- Maak zoveel mogelijk oogcontact met de kinderen.
- Onderbreek het verhaal niet met vragen.
Op deze manier laat je de spanningsboog van het verhaal in tact en
komt het verhaal goed over.
- Benoem daarna nog eens per pagina wat iedereen zou willen.
- Vraag ook per pagina aan de kinderen waar iedereen goed in is.

Waar ben jij goed in?
Naar aanleiding van dit boek kun je met kinderen in gesprek gaan
over wat ze zouden willen kunnen of over waar ze zelf goed in zijn.

Mogelijke vragen aan kinderen
- Wat zou jij goed willen kunnen?
- Waar ben jij juist goed in?
- Welk dier zou jij willen zijn en wat kan dat dier wat jij niet kunt?
(het hoeft geen dier uit het boek te zijn)
Je kunt ook een gesprek aangaan met kinderen over hun verlangens.
Verlangens kunnen voor iedereen anders zijn en ze kunnen steeds veranderen.
In dat geval is het handig om een paar voorbeelden te hebben. (zie bijlage 1 en 2).
Mogelijke vragen zijn dan:
- Kijk naar deze voorbeelden van verlangens (of een selectie er van).
- Waar verlang jij het meeste naar?
- Hoe ga je om met je verlangen? Ben je boos of juist nieuwsgierig?
- Kijk eens hoe de dieren in het boek ‘Was ik maar...’ dat doen.
Wie kijkt nieuwsgierig en wie kijkt gefrustreerd?
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Tekenworkshop 1 Was ik maar...
Opdracht: Teken het dier dat jij wilt zijn
Techniek: collage (en een beetje viltstift of krijt)
In het prentenboek Was ik maar... willen alle dieren een ander dier zijn.
De spin wil bijvoorbeeld een lieveheersbeestje zijn, want dan zou
iedereen hem lief en schattig vinden.
Welk dier zou jij willen zijn?
En wat kan dat dier dat jij niet kunt?
Dat dier ga jij tekenen met stukjes gekleurd papier.
Tekenen met stukjes papier heet collage.
Pak een mooi groot vel papier (bijvoorbeeld A3)
en ga dan stukjes gekleurd papier verzamelen.
Bijvoorbeeld uit oude tijdschriften, vouwblaadjes,
kranten en resten behang, enz...
Maar je kunt ook zelf papier beschilderen.
Knip of scheur vormen uit het gekleurde papier
en leg die op je grote vel. Schuif vervolgens net zo lang
met de stukjes papier tot het lijkt op jouw dier.
Heb je genoeg stukjes of zijn het er te veel?
Als je een stukje papier niet mooi vindt, leg het dan weg of
zoek dan een ander stukje dat er beter bij past.
Schuif net zo lang tot je tevreden bent.
Plak dan alle stukjes papier vast met lijm.

Je maakt het af met stif of krijt
Als je wilt kun je er nog dingen bijtekenen, zoals een mond,
poten en ogen.
Veel plezier!!!

Zelfgeschilderd papier maken
Maak een wit vel papier aan beide zijden nat met een spons.
Leg het papier op je tafelblad en zorg dat het mooi vlak ligt.
Dep het een beetje droog met keukenpapier, maar niet helemaal.
Beschilder het vel met ecoline.
De ecoline vloeit mooi uit op het natte papier. Hoe natter het papier, hoe
meer het vloeit. Laat het drogen (bv op een krant).
Dit zelfgeschilderde papier kun je gebruiken voor je collage.
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Wat je nodig hebt
- vel papier (A3)
- resten gekleurd papier
- evt zelfgeschilderd papier
- oude tijdschriften
- viltstift of krijt
- schaar
- lijm
Ik inspireer mensen graag
met mijn tekenworkshops.
Je kunt daarbij helpen door
de tekeningen op Instagram
of Facebook te zetten.
#miesvanhout
@miesvanhout

Wat je nodig hebt
- wit papier
- ecoline
- penselen
- keukenpapier
- water
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Tekenworkshop 2 Was ik maar...
Opdracht: maak een bloem met karakter
Techniek: collage (en een beetje viltstift of krijt)
Een collage is een tekening gemaakt van opgeplakte stukjes papier.
Bijvoorbeeld gekleurd papier, stukken uit oude tijdschriften
of zelfgeschilderd papier.
Bedenk eerst wat voor bloem je wilt gaan maken.
Wil je een lieve bloem maken of juist een enge of een droevige
bloem?
Verzamel dan stukken papier die passen bij jouw bloemidee.
Als je een vrolijke bloem wilt maken, dan verzamel je vrolijke
stukjes papier en als je een enge bloem wilt maken, dan zoek
je naar papier in spannende kleuren.
Knip of scheur een bloemstengel, bloemblaadjes en andere
onderdelen van een bloem uit de stukken papier. Leg ze op een vel
wit of gekleurd papier.
Schuif vervolgens net zo lang met de stukjes papier tot het een
mooie bloem is geworden.
Wat je nodig hebt
Als je een stukje papier niet mooi vindt, zoek dan een ander stukje dat er
- vel papier (A3)
beter bij past.
resten
gekleurd papier
Als je tevreden bent, plak je alle stukjes papier vast met lijm.
- evt zelfgeschilderd papier
- oude tijdschriften
Als de lijm droog is kun je er nog dingen bijtekenen met stift of krijt,
- viltstift of krijt
bijvoorbeeld meeldraden of zaadjes.
- schaar
- lijm

Bloemen

Een bloem heeft een stengel en een bloemhoofd met bloemblaadjes.
Aan de stengel zitten vaak blaadjes.
Ook zie je soms meeldraden, stampers en zaadjes.
Sommige bloemen hebben stekels.

Zelfgeschilderd papier maken
Maak een wit vel papier aan beide zijden nat met een spons.
Leg het papier op je tafelblad en zorg dat het mooi vlak ligt.
Dep het een beetje droog met keukenpapier, maar niet helemaal.
Beschilder het vel met ecoline.
De ecoline vloeit mooi uit op het natte papier. Hoe natter het papier, hoe
meer het vloeit. Laat het drogen (bv op en krant).
Dit zelfgeschilderde papier kun je gebruiken voor je collage.
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Bijlage 1

Was ik maar...

Lijst van verlangens
Hierbij een lijst verlangens die voor kinderen te begrijpen is.
Deze lijst verlangens kun je gebruiken als je naar aanleiding van het prentenboek met kinderen in
gesprek wilt gaan over hun eigen verlangens.
Gesprekken met één of twee kinderen
Als je met één of twee kinderen in gesprek gaat kan het handig zijn om kaartjes te maken.
Schrijf op elke kaart een verlangen. Tijdens het gesprek kun je met kinderen kaartjes selecteren
waarover je verder gaat praten.
Groepsgesprekken
Als je met een grotere goep kinderen gaat praten over verlangens dan kun je deze lijst laten zien.
Maar je kunt ook gaan praten naar aanleiding van een selectie die je zelf van te voren samenstelt.
Bijvoorbeeld de verlangens uit ‘Was ik maar’ in Bijlage 2.

- sterk zijn
- mooi gevonden worden
- duidelijkheid
- aandacht
- spanning
- drinken
- je thuis voelen
- veel kunnen
- soepel bewegen
- humor hebben
- lief gevonden worden
- vrienden
- knuffel
- rust
- sterk zijn
- durven
- slapen
- gezond zijn
- alles zelf kunnen
- sportief zijn
- vrijheid
- concentratie
- bewondering

- gezelligheid
- erbij horen
- stilte
- zorgeloosheid
- vrede
- eten
- een prettig thuis
- iets bijzonders kunnen
- nieuwe dingen leren
- minder moeten
- veel ruimte
- handig zijn
- problemen kunnen oplossen
- goedkeuring
- zelfvertrouwen
- troost
- samenwerken
- plezier hebben
- veiligheid
- zekerheid
- bewegen
- iets kunnen bedenken
- uitrusten
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Bijlage 2

Was ik maar...

Verlangens uit het prentenboek ‘Was ik maar...’
Hier wordt omschreven waar de kinderen en dieren in het boek naar verlangen.
Praat met kinderen over hun eigen verlangens naar aanleiding van deze voorbeelden.
- Waar verlang jij het meeste naar?
- Waar ben jij zelf goed in?
kindje

spin

vrijheid

lief gevonden
worden

vlinder

lieveheersbeestje

veiligheid

sterk zijn

wandelende tak

mier

iets moois
kunnen

rust

schrijvertje

slak

zorgeloosheid

sportief zijn

vuurvliegje

krekel

gezelligheid

bewondering

bij

libelle

alles zelf kunnen

veel kunnen
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Kindertekeningen
Deze mooie tekeningen zijn door kinderen gemaakt bij tekenworkshop 1

meer tips op www.miesvanhout.nl

