
door theaterdocent
Doelgroep: 0 - 2 jaar
Deelnemers per workshop: 15 kinderen en 
15 ouders
Duur: 20 - 25 minuten  
Boekje: Mijn tuin

Contactpersoon 
Carolien Bokdam 
c.bokdam@bibliotheekutrecht.nl 

Opzet  
Bente van Arkel

Workshop  
Toneel
BoekStartdag ∙ 19 juni 2021
Bibliotheek Utrecht
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Doelen
•  Ouders ontdekken hoe een boek tot leven kan komen en hoe zintuigen daarbij een rol 

kunnen spelen. 
• Ouders hebben plezier met hun baby. 
• Kind maakt kennis met verschillende facetten van de tuin/natuur.

Setting
•  De ruimte is ingericht met schapenvachtjes en/of kussens waar de kinderen op kunnen 

zitten/liggen.
•  Voor elk kind/ouder ligt het babyboekje Mijn tuin en een kunstgras stukje klaar (hun mini-

tuin). 
•  Draai tijdens het binnenlopen een cd met natuurgeluiden of rustige muziek. 
 https://www.youtube.com/watch?v=QxGwGTPYqMw
 of
 https://www.youtube.com/watch?v=p9VJWYsumpw

Welkom  
3 minuten gastvrouw van de bibliotheek  
• heet iedereen welkom. 
• vertel dat dit de 1e 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.   
• heet de theaterdocent welkom.  

Workshop
Welkom 3 minuten
• Stel jezelf voor. 
•  Vertel een korte introductie over dat we zijn aangekomen bij onze tuin. Vraag kind en 

ouder door het gras te woelen met hun handen en/of voeten. Hoe voelt dat? Wat komt 
daar plots aangevlogen? Vraag de ouders hun kind op schoot te nemen en het boekje 
erbij te pakken. Het samen lezen van het boek gebeurt als een geleide fantasie. Elke 
bladzijde is een onderdeel van het verhaal. Laat vooral steeds het boekje voelen. 

Een boekje/tuin vol fantasie 15 minuten

Aai het pelsje van de dieren, druk op de knopjes en luister naar de geluiden van 
de dieren in de tuin in dit slim gemaakte boekje. Kinderen vinden het geweldig om 
geluidjes te horen. Ze zullen niet schrikken want de geluiden zijn zacht. En vind 
je kind het toch spannend, dan kun je de geluiden uitzetten. Dit boekje heeft vijf 
mooie illustraties. Het is een educatief boekje met aandacht voor horen en voelen.

Elke ouder/kind heeft een eigen exemplaar van het boekje. Samen met de docent 
wordt het boekje gelezen. Elke pagina is een belevenis. Bij de verschillende 
pagina’s wordt gespeeld door te voelen, geluiden te maken en te bewegen.
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Pagina 1
Roodborstje

Nodig - bloemetjes en kunstgras

Open het boekje en druk op het knopje om het roodborstje te horen. We spreiden onze vleugels 
en vliegen. Zo hoog in de lucht. Van tak naar tak. Ouder houdt kind in de lucht, vliegen terwijl 
ouder als een vogel fluit eventueel. 

Docent vliegt langs bij ieder kind en brengt hen een bloemetje. We ruiken en voelen. 

• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om

Pagina 2 
Bij

Nodig - klein gietertje, bakje vol papiersnippers, bloem en kunstgras

Ouder pakt handje van baby om op het knopje van het geluid te drukken en de bij te laten voelen.

De bij landt steeds op een ander lichaamsdeel en af en toe op de bloem. De vinger van de ouder 
is de bij en landt al zoemend op kinds neus, buik, teen etc. totdat ie weer terug zit op de bloem.

Docent komt langs met een klein gietertje waarbij ze een druppeltje water op de bloem giet. De 
bloem groeit tot hoog in de lucht ( haal eventueel een grote bloem tevoorschijn). 

Docent gaat met haar handen door een bakje vol met papiersnippers (als de bladeren die ritselen), 
er komt een muisje uit. 

• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om

Pagina 3 
Bosmuis

Nodig - bakje vol papiersnippers en kunstgras en kattenspeelgoedmuisje

Ouder pakt handje van baby om op het knopje van het geluid te drukken en de bosmuis te laten 
voelen.

Muizen kunnen heel snel lopen. Ouder beweegt de voeten van kind snel heen en weer. Ook jij 
kunt later zo snel lopen als een muis. De muis verstopt zich weer tussen de bladeren. 

• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om
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Pagina 4 
Krekel

Nodig - bakje vol papiersnippers en kunstgras

Ouder pakt handje van baby om op het knopje van het geluid te drukken en laat blad voelen.

Wie zit daar onder het blad? Het lijkt wel een klein beestje. Hoe zou het klinken? Het is een krekel. 
Het zit goed verstopt zo onder dat blad. Ouder laat kind verstoppen achter zijn handen of een 
andere manier van verstoppen. 

Docent gaat weer met handen door de snippers. Wie komt er daar tevoorschijn? Dit keer is het 
geen muis, maar een egel. 

• Zing bij de overgang naar de volgende pagina: Draai de bladzijde maar om

Pagina 5 
Egel

Nodig - haarborstel om egel van te maken en kunstgras

Ouder pakt handje van baby om op het knopje van de egel te laten voelen.

Pas op het prikt een beetje, voel maar. Zachtjes kietelen/prikken de ouders hun kind op hun 
hoofd/buik/rug. 

De dieren kruipen weer allemaal terug tussen de bladeren, de grassprieten en de wolken. Kruip 
maar lekker dicht tegen papa of mama aan, dan zwaaien we samen de dieren gedag. (laat 
eventueel de dieren in het boekje nog een keer voorbij komen). 

We zeggen samen de dieren gedag:
- Dag roodborstje
- Dag bij
- Dag muis
- Dag krekel
- Dag egel
- Dag tuin
‘Dat was fijn, zo samen in onze tuin.’

Tot ziens 
2 minuten
Woel met elkaar een laatste keer door het gras, zwaai naar de tuin en vlieg samen weg richting de 
deur. 
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Materialen

• 16 Exemplaren boekje Mijn tuin (€ 15,95 per stuk)
• Schapenvachten of kussens
• Haarborstel (egel van maken)
• Kunstgras stukjes €5,99 
• Doosje met papiersnippers, alsof het ritselende bladeren kunnen zijn.
• Exemplaren nep (of echte) bloemetjes
• 1 grote nepbloem (alsof ie is gegroeid). 
• Kattenspeelgoed muisje. 

• KUNSTGRAS
  https://floordirekt.nl/products/rasenteppich-premium-spring-nach-mass-gruen?variant=3

2630331179111&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_
content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW-
3tuXSzlMwzBmS1md4KSSUZrePAs3Dtv85YLCHWeEc7M3hj16V5wRoC8gAQAvD_BwE 

Eventueel bonus object om te gebruiken en/of mee te geven
• Egel borstel voorbeeld:
 https://www.waschbaer.nl/shop/buerstenhaus-redecker-houten-haarborstel-egel-54719 


