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Groep 5
Thema 8 Gebouwen, groot en klein
Titel: Een flat, een hut, een tent
Auteur en illustrator: Emma Damon
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Sjaloom, Amsterdam 2005
(ISBN 9789062494897)
Inhoud:
In dit boek staan de illustraties centraal en zorgen beweegbare delen voor een
blik achter de schermen van de woonwijze van mensen over de hele wereld.
Naast de plekken waar mensen wonen zoals het bos, de woestijn, in de sneeuw,
op het water, een dorp of een stad komen bouwmaterialen en – vormen aan bod. Huizen van stof,
klei, boomstammen of van ijs. Een tent, hut, iglo, villa of een flat. Ook de verschillen in bewoners
en de plaatsen waar gekookt en geslapen wordt, komen in beeld. Tot slot is het mogelijk om zelf
gegevens in te vullen en de laatste bladzijde uit te knippen om zelf een huis te vouwen.
De illustraties in kleur zijn informatief
Aanbeveling en niveau:
Het boek is/lijkt geschikt om te bekijken met kinderen vanaf 5 jaar. De informatie en beelden
bieden echter tal van mogelijkheden om met de leerlingen te kijken naar gebouwen in Nederland,
Cambodja, Afghanistan en Polen en bouwstijlen zoals Victoriaans en Marokkaans.

Titel: Huis bouwen
Auteur en illustrator: Marian van Gog, Hans Bisshoff, Margreet Gosens e.a.
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhof, Groningen 2002
(De Kijkdoos N 62)
(ISBN 9001131255)
Inhoud:
In korte hoofdstukken wordt van alles over het proces van een huis bouwen verteld.
Van wat er aan het bouwen vooraf gaat tot bouwmaterialen en constructies. Ook komen de
bijbehorende beroepen als bouwvakkers, loodgieter, schilder en behanger in beeld. Informatief en
een verrijking van de woordenschat.
De paginagrote foto’s zijn sfeervol en de tekeningen verhelderend.
Aanbeveling:
Samen lezen en bekijken.
Niveau: Vanaf zeven jaar zelf lezen. De tekst is op twee niveaus: AVI 2 en AVI 5

Titel: Het kasteel
Auteur en illustrator: Valentia Harris en Nicholas Harris
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Casterman, 2004
(ISBN 9789030315308)
Inhoud:
In bondige taal wordt, ondersteund door twaalf grote gekleurde platen, een reis van 600 v. Chr. tot
nu gemaakt. Een reis langs de Kelten, Romeinen en Noormannen en langs verschillende gebouwen:
een dorp, een militaire nederzetting, een houten kasteel, een stevige burcht en een comfortabel
kasteel. Daarbij is niet alleen aandacht voor het leven binnen de kasteelmuren maar ook voor
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belegering, verwoesting, verval en restauratie. Bovendien bevat het boek handige kijktips voor een
bezoek aan een slot of een overblijfsel daarvan.
Met de verklarende woordenlijst en de tabbladen is de informatie snel terug te vinden en in de
juiste tijd te plaatsen.
De kleurenillustraties laten gedetailleerd en realistisch maar ook humoristisch zien hoe een
eenvoudige boerennederzetting in de loop der eeuwen kon uitgroeien tot een middeleeuwse
vesting, kleine stad, burcht en toeristische attractie.
Aanbeveling: Het boek vraagt hier en daar om begeleiding omdat de informatie en de tekst voor
sommigen te moeilijk zijn.
Niveau: Zelf bekijken vanaf 8 jaar.

Titel: Een huis met zeven kamers (opgenomen in: Ga je mee
naar Toejeweetwel)
Auteur en illustrator: Joke van Leeuwen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave:, Querido, Amsterdam 2005 ( 1e uitgave 1979)
(ISBN 9789045104072)
Inhoud:
Het huis met zevenkamers is van een leuke oom die altijd wel wat meemaakt en goed kan vertellen.
Aan Iedere kamer van zijn huis zit een verhaal vast. In de zitkamer zitten de mensen die moe zijn
van het staan. Daar wordt het verhaal van Piesie verteld. In de eetkamer zitten de eetgrage mensen
en wordt uit de doeken gedaan wat Boerewoer met zoetekauw is. Zo vertelt oom bij ieder vertrek
een verhaal in verschillende vormen zoals een verhaal, een strip, een gedicht, tekeningen en een
combinatie van dit alles. Oom vindt het jammer dat het huis geen badkamer heeft omdat hij juist in
bad de beste verhalen kan verzinnen. De illustraties boven, onder en in de tekst vertellen, zoals dat
bij Joke van Leeuwen hoort, ook een eigen verhaal.
Aanbeveling: Voorlezen
Niveau: Vanaf 8 jaar.

Titel: Het huisje dat verhuisde
Auteur en illustrator: Virginia Lee Burton
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Rotterdam 2002 (1e dr. 1973)
(ISBN 9789056374488 )
Inhoud:
Vanuit het perspectief van het huisje wordt in woord en beeld verteld wat de gevolgen zijn van de
technische ontwikkelingen en de verstedelijking. Ooit stond het huisje op het platteland. Op de
prenten wordt geleidelijk zichtbaar hoe de stad groeit tot het uitzicht bepaald wordt door metro's,
trams en flats omgeven met stof en rook. Dan is de tijd rijp om naar buiten te verhuizen waar nog
ruimte is voor de natuur.
De kleurenillustraties versterken door het kleurgebruik de sfeer van het verhaal.
Aanbeveling:
Hoewel het al een oud verhaal is, een klassieker inmiddels, is het niet gedateerd maar heeft een
geschiedkundige waarde waarmee kinderen zich een voorstelling kunnen maken van een tijd zonder
hoge gebouwen en veel verkeer. Goed om samen te bekijken en te bespreken.
Niveau: Bekijken vanaf 4 jaar. Zelf lezen vanaf 7 jaar.
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