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Het kleine rijksmuseum is geen voorleesboek maar een kijk-raad-herken-en benoem-boek. Samen
met jonge kinderen kun je de plaatjes en de woorden ‘lezen’.
Het juryrapport is te lezen onder ‘winnaars 2015’ of onder ‘archief’.

VRAGEN
Een boek vol mogelijkheden om over van alles te praten. Voor ieder kind staat er wel iets herkenbaars in. Op
pagina 78 zien we een geschilderd dak uit een schilderij van Pieter de Hooch.
Wat staat er bovenop dat dak? Welke kleur heeft het. Wie woont er achter het raam? Misschien is het de
slaapkamer van een jongetje of meisje.
Wat voor dak heeft het huis van de kinderen in de groep? En laten we eens buiten gaan kijken naar het dak
van het kindcentrum.
Hoeveel soorten daken zijn er? Een puntdak, een plat dak, een dak met een schoorsteen of een dakkapel of
een raam. Een dak met dakpannen of een rieten dak.

DOEN
Je kunt al die daken ook zelf tekenen en schilderen en bedenken wie er wonen.

VRAGEN
Op de afbeelding van pagina 176 zien we een hondekop. Hoe kijkt de hond? Hebben jullie thuis een hond? Of
ben je bang voor honden? Ben je ook bang voor deze hond of is die wel lief?
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De schelp op bladzijde 46 leidt naar het strand waar je nog meer schelpen vindt.
Komt die schelp uit de zee?
Ook uit onze zee of een zee bij een ander land?
En wat heeft het jongetje op het omslag in zijn hand?
Wat zou hij daarmee doen?
En wat zit er op zijn hoed?
Wat voor kleren heeft hij aan?
Dragen kinderen nog zulke kleren?

TIP
Wanneer je met de kinderen naar het museum gaat kun je de afbeeldingen ook gebruiken als zoekopdracht.
‘Laten we eens kijken of we een viool op een schilderij kunnen vinden, of een brug of een molen, een paard of
een waterval.’

