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Doelen
•  Ouders ervaren hoe een boek tot leven kan komen en hoe zintuigen daarbij een rol 

kunnen spelen
• Ouders hebben plezier met hun baby.
• Kinderen de ruimte geven te spelen met materiaal, kleur en vorm. 

Setting 
• Voor elk kind/ouder ligt het babyboekje Baby ziet bloemen! klaar.
•  Naast de ontvangstruimte zijn er drie ontdekplekken ingericht: de schilder-ontdekplek, 

de vormen- ontdekplek en de sorteer-ontdekplek. Afhankelijk van de grootte van de 
ruimtes kun je ervoor kiezen om in 1 ruimte 2 ontdek-plekken in te richten. 

Welkom 
3 minuten gastvrouw van de bibliotheek 
• Heet iedereen welkom.
• Vertel dat dit de eerste landelijke BoekStartdag is en laat BoekStartkoffertje zien.
• Benoem dat het abonnement voor kinderen tot 18 jaar gratis is.
• Verwijs naar de BoekStart app.
•  Laat kort de 5 genomineerde BoekStartboeken van 2020 zien, en show het boek 

waarmee we gaan werken. 
• Overhandig het boek aan de workshopleider.

Laat je baby zien hoe de kleuren zich mengen. Dit is een boek om te ontdekken 
met ogen en handen. Baby ziet bloemen! van Hervé Tullet heeft een verrassende 
verpakking. Het zit vol doorkijkjes en is gedrukt in prachtige primaire kleuren. Als 
je dit boekje bij het raam zet, ziet het er heel bijzonder uit omdat het licht er dwars 
doorheen valt. Baby’s kunnen er lang naar kijken. Als je het boekje dubbelklapt 
mengen de kleuren zich, zodat het ook voor oudere baby’s een leuk boek blijft. 

De docent beeldend/bibliotheekmedewerker bekijkt samen met de kinderen en 
ouders het boek en bekijkt en benoemt wat ze ziet. Elke pagina heeft een andere 
bloem met andere kleur- en vormaccenten. 

Tip voor de workshopleider: Je moet dit boek ervaren, er mee spelen. Oefen van 
tevoren met vertellen bij het uitvouwen. Zet daarna neer.
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Workshop 
20 - 25 minuten docent

• Laat de voorkant zien. 
•  Vertel aan de ouders dat dit bijzondere boek een leporello is. Dit is een uitklapboek! Laat 

het boek uitklappen en zet het in een halve cirkel neer. Aha, er gebeurt wat en het geeft 
geluid. 

•  Dit boek is gemaakt door Hervé Tullet. Het gaat over kleur en vorm. Voor dit boek 
worden voornamelijk de primaire kleuren gebruikt. Hervé Tullet heeft nog meer prachtig 
prentenboeken gemaakt die heel eenvoudig over kleur en vorm voor kinderen gaan

•  Heb je voor elk kind een leporello dan zetten ook de ouders het in een halve cirkel om 
zich heen, zo kunnen ze samen met jou meelezen. Bekijk samen met de ouders en de 
baby’s/ dreumesen kort de bladzijden. Laat de ouders en de kinderen die dat kunnen/ 
willen met een vinger de cirkels op de voorkant van het boek volgen.

•  Bespreek in één of twee zinnen kort elke bloemvorm. Breng het speels. Hou de 
doorkijkplaatjes voor je ogen en probeer er doorheen te kijken. Wat gebeurt er nu? Wat 
zie je?

•  Trek als verteller met je vinger de strepen van een bloem na, nodig de ouders uit dit ook 
te doen. Wijs de blauwe cirkels aan en maak hier een geluid bij, bijvoorbeeld; oh, een 
ronde bloem met blauwe rondjes, oh kijk, tsjoep, tsjoep, tsjoep wat een rondjes. Benoem 
af en toe een kleur.

•  Kun je ook vragen. Wat voor kleur is dit nou? Hou een blauw vouwblaadje achter een 
gele doorschijnende cirkel. Hou de rode/roze tulp tegen het licht (raam of lamp). Wat 
gebeurt er nu? Laat de kinderen op het einde in het spiegeltje van het boek kijken. Doe 
dat zelf ook als verteller, oh, wie zie je nu? Ben jij een bloemetje?

•  Kortom; Dit boek vraagt om via spel te kijken naar de bloemvormen, kleuren en 
(gekleurd) licht te kijken. Als je een plaatje laat zien volg de vorm en strepen met je 
vinger. Maak daar bijpassende geluiden bij en benoem de kleur.
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Nu heb je een bruggetje naar het circuit van de drie ontdekplekken. Benoem ze:

1. Schilder- ontdekplek 
 Klieder een eigen rondje/ streep/ bloem met kleuren

2. Vormen-ontdekplek 
  Speel met bloemen en rondjes en als je goed kijkt geven ze licht en kan je andere kleuren 

maken

3. Sorteer-ontdekplek 
  Sorteren van kleuren; zoek voor elk bloemblad één kleur bij elkaar. Samen worden de kleuren 

één bloem.

Laat bij elk onderdeel even;
1. Een bakje yoghurtverf en een vel papier zien met een korte instructie. 
 Verven met de vingers mag. Een kwast kan. De verf is eetbaar. En het papier ligt klaar.
2.  Laat een gelamineerde bloemvorm zien. Kijk, deze liggen klaar voor jullie. Hier schijnt licht 

doorheen. Oh, de vormen kunnen ook op elkaar gelegd worden. Ga maar uitproberen.
3.  Laat een gele spons zien. Ah, dit is een stukje van het gele bloemblad. Kunnen jullie alle gele 

dingen bij elkaar leggen zo een bloemblad maken? Kunnen jullie alle rode spullen bij elkaar 
leggen en een rood bloemblad maken? Zo maken we de bloem helemaal rond met mooie 
gekleurde bloembladen.

Nu is het tijd om naar de ontdekplekken te gaan. De groep verspreid zich over de drie 
ontdekhoeken. 
• Verdeel de groep in drie groepen. Bij elk onderdeel gaan ze aan de slag in hun eigen tempo. 
• Vraag de ouders om net als jij goed op te letten op de 1,5 meter afstand i.v.m. corona 
• Bij voorkeur ‘vrij’ wisselen als kind klaar is en naar een ander onderdeel wil. 
• Vraag ouders hun kind te observeren: op afstand van elkaar en corona-proof.
• Bij elke ontdekplek ligt een exemplaar van het boek. 

1. Schilder-ontdekplek: schilder mooie bloemen
  Laat de kinderen kliederen. Dat mag met handen, vingers en dikke kwasten. De verf is eetbaar 

en dus ongevaarlijk, tenzij een kind koemelkallergie heeft. Als alle kleuren door elkaar worden 
gesmeerd hou je een pastel roze/bruine kleur over.
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2. Vormen-ontdekplek: spelen met vormen en kleuren
  Laat de kinderen zelf nieuwe vormen en kleuren ontdekken door te schuiven/hengelen met de 

gelamineerde bloemblaadjes.

3. Sorteer-ontdekplek: bloemen sorteren
  Opdracht bij optie 1 - Laat de kinderen zelf bloemblaadjes om het hart maken. Samen maken 

we één grote bloem. Elk bloemblad heeft zijn eigen kleur. Kan jij kleur bij kleur leggen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basis; een berg met voorwerpen

 Opdracht bij optie 2 - In het hart van de bloem liggen kleuren. De bloemblaadjes zijn nog wit.  
 Kunnen jullie de bloembladen vullen met hun eigen kleur?
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Materialen 
Materialen en voorbereiding creatieve bloemenwerkplaats
Neem de tijd voor het verzamelen van de materialen. 
Voor het maken van de onderdelen geven we voorbereidingstijd aan.

• 16 x boek Baby ziet bloemen! van Hervé Tullet € 12,99 per stuk

1. Schilder-ontdekplek: schilder mooie bloemen 
• 2 emmers 1 liter met dikke Yoghurt Turkse stijl; getest met Zaanse Hoeve AH merk
• 4 grote toetjesbakken
• 4 lepels
•  4 verschillende smoothies kleine flesjes 125 ml. Getest met AH; Crazy Carot (oranje) Green 

Goodness (groen) Spicy Pumpkin (geel) Pretty Purple (Diep roze rood) 
• 1 flesje blauwe bessensap (zacht paars, droogt blauwpaars op)
•  25 vellen tekenpapier afmeting A3 papier. Kopieerpapier kan, maar prettiger is wat minder glad 

papier met grovere structuur. 
• brede kwasten
• Crêpetape
• Pakje toetenvegers/ schone dweiltjes
• Groot tafelzeil
• Evt. schragen met een kartonnen plaat erop als schildersezel

Voorbereidingstijd ± 15 min. 

Recept: meng de smoothies door de yoghurt. Zo komt er kleur in de yoghurt. Test de gekleurde 
yoghurt even uit op papier om te kijken of het voldoende kleur afgeeft. 
Leg de vellen papier op een groot tafelzeil op de grond met de bakjes yoghurtverf op het tafelzeil. 
Tip! In een houten bierhouder vallen de bakjes niet om.

https://www.kitchenandmore.nl/bierlat-1mtr-cosy-
trendy?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjYQJ
xTc-UH-RcJlvViEqG5MioilrNinnlwu47pO3dSJ4jXqI
uN8WrcaAj6iEALw_wcB
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2. Vormen-ontdekplek: spelen met vormen en kleuren 
•  1 doorzichtige opbergbak met deksel (die goed dicht kan) per 4 kinderen. Bijvoorbeeld van de 

Hema, 40x30x19 cm 
•  Minimaal 1 liefst 2 bundels kerstverlichting, elektrisch of op batterij 
•  Pakje gekleurd vliegerpapier in primaire en secundaire kleuren: rood, geel, blauw, groen, 

oranje, paars
•  8 amineervellen A4 formaat
•  Schaar
•  Pakje lange pijpenragers of chenille
•  Eventueel doorzichtige grote diepvrieszakjes met zipsluiting en gekleurde pompons

Voorbereidingstijd ± 30 min. 

Knip op basis van de bloemvormen uit het boekje, ronde vormen, stippen en strepen.
Leg de vormen van vloeipapier tussen de lamineervellen en lamineer deze.
Knip een paar gelamineerde vormen uit. Let op dat hier geen scherpe randen en punten aan 
zitten. Maak in elke vorm een gaatje met een perforator. Haal een chenilledraad door het gaatje en 
knoop deze vast. Nu kunnen de kinderen ook hengelen met de bloemvormen voor de lichtbak.
Leg de kerstverlichting in de opbergbak. Klik de deksel dicht met het snoer eruit.

Optie: Doe gekleurde pompons in de zipzakjes. Deze zakjes kun je ook op de lichtbak leggen.
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3. Sorteer-ontdekplek: bloemen sorteren 

• 1 hoepel
• 6 grote vellen papier
• Verf of wasco om brede cirkels mee te tekenen/schilderen
• Transparante tape
•  Zoveel mogelijk voorwerpen in de 5 à 6 verschillende heldere kleuren van de vellen papier 

bloembladen op papier. Voorwaarde: veilig, het kan niet stuk, geen scherpe randen en niet te 
klein

  Bijvoorbeeld grote doppen, plastic bekers en borden (Ikea), duplo, blokken, plastic fruit, 
buitenspeelgoed, keukenmateriaal, afwashandschoenen, schuursponsjes, gele dweiltjes, 
gekleurde stofdoeken etc.

Voorbereidingstijd ± 30 min.

Optie 1 - Leg alle spullen in de hoepel of schilder een bloemenhart op papier. Leg dit in het 
midden.

Optie 2 - Schilder de randen en knip een aantal bloembladen uit. Laat het midden van de 
gekleurde ring wit. Leg de papieren bloembladen om de hoepel met gekleurde spullen (zet even 
vast met stukjes plakband) of als er geen hoepel is, gewoon een berg spullen. 


