
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

In dit prentenboek gaan twee kinderen en een kat op zoek naar een 
speeltuin. Ze maken een lange spannende speelse tocht waarin ze 
van alles moeten doen om de juiste weg te vinden. 
En op elke bladzijde komen ze een dier tegen dat ook mee wil. 
Uiteindelijk komen ze met een hele groep bij de speeltuin aan. 
Maar valt dat even tegen, er staat slechts één schommel en een 
treurige wipkip!  Wat nu?

Lopen met je vingers

Een van de leuke dingen van dit boek is dat je de tocht ook zelf 
mee kunt maken door met je vinger de juiste weg te zoeken over 
de pagina’s. En als je aan het eind van het boek bent gekomen, 
kun je ook weer teruglopen naar het begin. Zo beleven kinderen 
het verhaal samen met de personages.
Laat kinderen zelf hun weg zoeken door dit boek. 
Let op! Op elke pagina is een nieuw dier dat ook mee wil naar de 
speeltuin. Kun je vinden welk dier dat is? 
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Tips bij ‘Speeltuin’
Een prentenboek van Mies van Hout

Soms valt iets tegen!

Heb jij wel eens meegemaakt dat je iets heel erg graag 
wilde, maar dat er uiteindelijk niks aan was?
Soms valt iets gewoon heel erg tegen.
Wat ging je toen doen?

- niks
- huilen
- iets anders doen dat wel leuk is
- of ..... ?

De weg of het doel?

De weg naar de speeltuin is in dit boek veel leuker en 
spannender dan het uiteindelijke doel: de speeltuin zelf.
Gelukkig hebben de dieren en kinderen in het boek dat 
heel goed door en vinden ze de perfecte oplossing: al 
spelend terug gaan naar het begin. 
Voor sommige kinderen kan het verwarrend zijn om te 
schakelen. ‘We gingen toch naar de speeltuin?’
Vraag dan eens aan ze wat leuker is, de speeltuin, of de 
weg naar de speeltuin toe. En waarom is dat?
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Tekenworkshop Speeltuin

Opdracht: Teken je eigen droomspeelplek
Techniek: gekleurde inkt en stiften en krijt

Deze workshop bestaat uit 2 delen
In deel 1 schilder je de achtergrond 
en in deel 2 teken je daarop je eigen droomspeelplek.

1 Achtergrond schilderen

Pak een ruim vel wit papier en maak dat aan beide zijden 
nat met een spons. Doordat het vel nat is blijft het op de tafel 
plakken. Zorg dat het vel mooi plat op de tafel ligt.
Met een stukje keukenpakier kun je het wat droger maken 
en met de spons wat natter.
Als het vel vochtig is, maar niet kletsnat kun je er op gaan 
schilderen met gekleurde inkt. Doordat het papier nat is gaat 
de inkt uitlopen. Schilder vlekken en vormen. Probeer de 
kleuren fris te houden, ga niet te lang door.
Laat het vel drogen op een oude krant of föhn het droog.

2 Maak er een speeltuin van

Als de achtergrond helemaal droog is kun je er met fineliners 
kinderen en dieren in gaan tekenen die aan het spelen zijn. 
En met krijt kun je sommige vormen duidelijker maken.
Gebruik de vormen die je hebt geschilderd in de 
achtergrond.  Hoe zou jij er willen spelen, en met wie?

Veel speelplezier!

Wat heb je nodig?

Vel wit papier (A3)
bakje water en spons

gekleurde inkt (ecoline)
fineliners of stiften

 evt krijt

Ik ben benieuwd naar 
het resultaat!

@miesvanhout


