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InleidIng

Algemeen
De Nationale Voorleesdagen is een jaarlijkse cam-
pagne die zich richt op het stimuleren van voorlezen 
aan jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. 
De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen tussen 
zes maanden en zes jaar. Het ‘kernkind’ is het kind 
van drie jaar oud, dat een kinderdagverblijf bezoekt. 
Ook groep 1 en 2 van de basisschool zijn van harte 
uitgenodigd om mee te doen.  
De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en 
is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd 
door de Stichting CPNB.

Prentenboek van het 
Jaar & de Prentenboek 
TopTien
Onderdeel van deze campagne is Het Prentenboek 
van het Jaar en de bijbehorende Prentenboek  
TopTien. Het Prentenboek van het Jaar wordt  
jaarlijks gekozen door een jury van jeugdbiblio- 
thecarissen. Het belangrijkste criterium is dat het 
boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke 
illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt 
voor interactie met peuters en voor verwerking in 
hun spel.

Het Voorleesontbijt
Het Voorleesontbijt is de start van de Nationale 
Voorleesdagen. Jaarlijks wordt een groep bekende 
Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens 
Het Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien 
dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Naast de 
zogenaamde VIP-voorleesontbijten organiseren  
basisscholen, bibliotheken en kinderdagverblijven 
ook zelf ieder jaar voorleesontbijten met lokale 
helden.*  
 

AchtergrondInformatie 
aanbod Probiblio
Probiblio is een fullservice-organisatie en Provin-
ciale Ondersteuningsinstelling voor de bibliotheek-
sector in Noord- en Zuid-Holland. Het aanbod van 
Probiblio is na de Nationale Voorleesdagen in 2018 
vernieuwd. De voorkeur ging uit naar een inspiratie-
document voor pedagogisch medewerkers en  
kleuterleerkrachten. 

Voor het huidige aanbod is er voortgeborduurd op 
het aanbod van afgelopen jaar. Nieuw dit jaar is dat 
de uitwerking per boek multimediaal is ingestoken. 
Er worden nu ook tips gegeven voor het gebruiken 
van filmpjes, apps en/of liedjes in introductie- en/
of verwerkingsactiviteiten.

Achtergrondinformatie campagne

 *Bron achtergrondinformatie campagne: https://www.cpnb.nl/campagnes/de-nationale-voorleesdagen-2020 

TIP: 
Wil je media op een zinvolle  

manier inzetten? Zorg dan voor een 

goede begeleiding. Doe het samen! 

Bekijk de MediaDiamant.

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/
https://www.probiblio.nl/nieuwsbrieven/bereid-je-alvast-voor-op-de-nationale-voorleesdagen
https://www.cpnb.nl/campagnes/de-nationale-voorleesdagen-2020
https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzer-net/mediadiamant/


3

Voorlezen, kijken, 
luisteren & spelen
met de Prentenboek TopTien 2020

Doel
Het doel van dit aanbod is om pedagogisch  
medewerkers en kleuterleerkrachten uitgebreid 
kennis te laten maken met de Prentenboek TopTien. 
Door het bieden van een uitwerking per prenten-
boek, o.a. op het gebied van interactief voorlezen en 
multimediale introductie- en verwerkingsactiviteit-
en, willen we hen inspireren om de Prentenboek  
TopTien in te zetten op de groep of in de klas.

Inhoud
Per boek zijn de volgende onderdelen uitgewerkt:

Samenvatting
Door de korte samenvatting weet je direct waar  
het boek over gaat en wat de essentie is van het 
verhaal.

Thema`s
Door de verschillende thema`s uit het boek te  
herkennen wordt het gemakkelijker om aan te  
sluiten bij de interne planning. Voorlezen hoeft 
echter niet altijd verbonden te zijn aan de geplande 
thema`s. Tijdens het winterthema mag je best  
een uitstapje maken naar een boek met zomerse 
taferelen. De beoogde doelen van het voorlezen zijn 
het uitgangspunt.

Tips voor introductieactiviteiten
Met deze tips introduceer je het boek op een betek-
enisvolle en aantrekkelijke manier. Het nut van deze 
activiteit is dat kinderen in de sfeer van het verhaal 
komen en dat de voorkennis van de kinderen wordt 
geactiveerd. De kunst van goede introductie- 
activiteiten is om zo dicht mogelijk bij de beleving-
swereld en manier van informatieverwerving van 
het kind te blijven. Dat betekent dat de activiteit  
zo concreet, dichtbij en specifiek mogelijk is.  
Op die manier roep je gemakkelijk de beelden, 
kennis en gevoelens op die jonge kinderen bij deze 
onderwerpen, m.b.t. het boek, al hebben. 

Wat valt op?
Wat valt op aan het boek? Zitten er grapjes  
verstopt in de prenten of zijn er bijzonderheden  
aan de tekst? Zo nu en dan valt er ook iets  
bijzonders te vertellen over de makers van het boek.  
Leuke wetenswaardigheden voor jou als voorlezer 
en in sommige gevallen ook te gebruiken bij het 
voorlezen.

Tips voor tijdens- en na het voorlezen
Deze tips bevorderen het interactief voorlezen en 
het napraten over het boek. Het gaat veelal om 
(voorbeeld)vragen die je als voorlezer kan stellen.  

Tips voor verwerkingsactiviteiten
Het nut van verwerkingsactiviteiten is dat kinder-
en nog eens de inhoud beleven en verwerken, de 
bestaande kennis meer wordt verankerd en nieuwe 
kennis wordt toegevoegd. Wat weer een positief  
effect heeft op de (taal)ontwikkeling

TIP: 
Verspreid de verwerkings- 

activiteiten over een aantal  
dagen of  kies er een paar uit. 
Sluit aan bij de planning en  

zorg voor een duidelijke functie 
van de activiteiten. 
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Moppereend
Petr Horáček

SamenvattIng
Eend is mopperig, want de vijver is opgedroogd en 
ze heeft niemand om mee te spelen. Er hangt een 
klein grijs wolkje boven haar hoofd. Hond, Varken, 
Haan, Konijn, Schildpad en Geit willen best met haar 
spelen, maar ze wijst elk aanbod af. Ze wordt steeds 
humeuriger, maar ook de andere dieren worden 
boos. Het wolkje wordt groter en groter en steeds 
donkerder tot de bui losbarst. Door de regen lost de 
boze bui van Eend op en alle andere dieren delen in 
de vrolijkheid.

Leuk prentenboek voor kleuters waarin de boze bui 
heel beeldend wordt weergegeven als een steeds 
donkerder wordende wolk. Er wordt duidelijk ge-
maakt dat de boze bui van Eend ook invloed heeft 
op het humeur van de andere dieren.

Thema`s 
•  Emoties 
•  Dieren
•  Het weer
•  Rekenen (groot, groter, grootst)
•  Vriendschap

Tips voor Introductie 
activiteiten
•   Knip een grote wolk uit papier en houdt deze 

boven je hoofd. Bespreek met de kinderen wat het 
is en wat ermee zou kunnen gebeuren. Vertel dat 
dit niet zomaar een wolk is. Het is geen regenwolk 
of donderwolk. Het is een hele bijzondere wolk. 
Laat de kinderen fantaseren over wat voor een 
soort wolk het zou kunnen zijn. Leg de relatie met 
het boek, lees de titel voor en bekijk de kaft. Is 
hier een wolk op te zien? Die lijkt wel heel erg op 
de wolk in het lokaal. Lees het boek voor.

•   Laat het lied ‘Het is een mopperdag’ horen en 
zing mee. Laat de kinderen vertellen waar het lied 
over gaat. Mopperen de kinderen ook wel eens en 
waarom? Gelukkig gaat het ook weer over, maar 
of dat bij Eend in het boek ook zo is? Verwijs naar 
het boek en bekijk de kaft. Wat is er te zien? Lees 
het boek voor.

Wat valt op?
•   Gulzige geit uit het gelijknamige prentenboek van 

Petr Horáček komt ook in dit boek voor.
•   Een slechte bui en een echte (regen)bui worden 

met elkaar in verband gebracht.

https://www.youtube.com/watch?v=pioGoKVAolw
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Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Ben je weleens boos? Waarom? Wat doe je als je 
boos bent? Hoe gaat je boze bui weer over?
Hoe kun je zien dat de andere dieren ook niet meer 
blij zijn? Wat voor weer is het? Wat gebeurt er als 
het regent? Is dat naar of juist fijn? Heb je weleens 
een regenboog gezien? Wanneer zie je een regen-
boog? Welke kleuren zie je daarin?  

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Kijk naar, een deel van, de aflevering ‘Groot en 

klein’ van het zandkasteel. Bespreek het filmp-
je. Wie van Toto, Sassa en Koning Koos is het 
grootst? En wie is het kleinst? Wie van ons is het 
grootst en kleinst? En als we de juf/meester niet 
mee tellen? Hoe komen we daar achter?  
Geef aanwijzingen waar nodig. Maak de koppeling 
tussen het filmpje en het boek. In het boek was 
Eend aan het mopperen. In de aflevering van het 
Zandkasteel was ook iemand aan het mopperen. 
Wie was dat en waarom? Toto had dus een  
‘mopperwolk’ boven zijn hoofd. 

•   Vertel dat er naast Moppereend ook andere ‘mop-
perdieren’ zijn. Die kom je tegen in de app ‘Mr. 
Bear’. Er is iets aan de hand waardoor ze verdri-
etig zijn. Willen de kinderen Meneer Beer helpen 
om zijn dierenvriendjes weer vrolijk te maken? 
Praat na over de app. Welke dieren zijn de kin-
deren tegengekomen? Waarom waren ze aan het 
mopperen? Hoe hebben ze dit opgelost?

•   Kijk met de kinderen naar een filmpje over het 
weer, waarbij wolken donkerder en groter worden 
en het daarna weer opklaart, net als in het boek. 
Leg vervolgens afbeeldingen van verschillende 
stadia van de wolken in de kring. Kies een paar 
kinderen die de afbeeldingen in de goede  
volgorde kunnen leggen. Ondersteun eventueel 
met tekst. Eerst scheen de zon en toen kwam er 
opeens een klein wolkje…

•   Maak verschillende groottes ‘mopperwolken’ en 
laat de kinderen, in kleine groepjes of tweetallen, 
deze op volgorde leggen van groot naar klein en 
andersom. Gebruik de wolken ook in een (kring)
gesprek over mopperen. Doen de kinderen dit ook 
wel eens? Geef zelf een voorbeeld wanneer je een 
klein beetje moppert omdat je boos of verdrietig 
bent en houdt de kleine wolk omhoog. Bouw dit 
op. Kunnen de kinderen voorbeelden geven en 

welke maat wolk past hierbij? Geef zo nodig zelf 
voorbeelden zoals; wanneer ik geen snoepje mag 
van mama of papa dan is mijn ‘mopperwolk’… 
Toen de ‘moppereendwolk’ op zijn grootst was 
barstte hij uit elkaar en begon het te regenen. 
Weten de kinderen nog wat er na de regen kwam? 
De mopperbui van eend was ineens over en er 
verscheen een regenboog. Hoe ging de mopper-
bui van eend over? En die van de kinderen?

•   Laat het lied ‘Het is een mopperdag’ horen en 
zing mee (tekst en muziek Marjanka van Maurik).

https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-lees-mee-aan-zee-groot-en-klein/#q=groot%20groter%20grootst
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-lees-mee-aan-zee-groot-en-klein/#q=groot%20groter%20grootst
http://www.mediasmarties.nl/app/mr-bear/2634
http://www.mediasmarties.nl/app/mr-bear/2634
https://www.youtube.com/watch?v=FKVkj9plmoc
https://www.youtube.com/watch?v=pioGoKVAolw
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Spelen tot het 
donker wordt
Marit Törnqvist

SamenvattIng
Een blond meisje en een donker jongetje spelen de 
hele dag met elkaar: binnen en buiten, op het  
strand en in bad, ‘s zomers en in de winter en van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat. Heel soms spelen 
ze ook wel eens alleen.  

Een aandoenlijk lief, bijna tekstloos kartonnen 
prentenboek in klein formaat. Voorin en achterin 
staat een gedichtje van Hans en Monique Hagen. 
Het eerste versje gaat over de hele dag samen  
spelen; het gedichtje op de laatste bladzijde gaat 
over de nacht: ‘de dag is voorbij …..,  één nachtje 
slapen, dan spelen we weer’. De illustraties zijn heel 
herkenbaar voor peuters.

Thema`s 
•  Spelen
•  Vriendschap
•  Licht en donker
•  Dagritme

Tips voor Introductie 
activiteiten
Beluister en bekijk het lied ‘Samen Spelen’. Laat de 
kinderen vertellen met wie zij graag samen spelen. 
Wat doen de kinderen allemaal wanneer ze samen 
spelen? Laat het boek zien. Wat is er te zien op de 
kaft? Wat spelen de kinderen? Vertel wat de titel is 
en lees het boek voor.

Wat valt op?
•   Het thema diversiteit komt op een  

onnadrukkelijke en natuurlijke manier aan de 
orde; het jongetje is bruin, het meisje is blank.

•   De twee knuffels (zebra en pinguïn) komen op  
bijna alle prenten voor.

Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Wat zie je op het eerste blad, waar woont het meis-
je? Wat is er anders in vergelijking met het laatste 
blad en het jongetje? Kijk verder in het boek. Wat 
doen de kinderen? Wat spelen ze? Wat speel jij 
graag met je vriendje? Ze spelen ook in het bad, 
wat doet het jongetje? Zie je ook de knuffel van het 
meisje (zebra) en die van het jongetje (pinguïn)? 
Die gaan bijna overal mee naartoe. Wijs ze aan. Wie 
heeft er ook een knuffel?  

https://minidisco.nl/samen-spelen/
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Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Kijk het filmpje ‘Je beste vriend’ waarin Wolfram 

vertelt over vriendschap, zijn beste vriend  
Weesley en wat ze samen doen. In het filmpje 
heeft Wolfram een kaart gekregen van zijn beste 
vriend. Dat is leuk! Laat de kinderen een tekening 
maken over hun eigen vriendschap, op een blanco 
kaart. Maak daar een ansichtkaart van, die kun-
nen ze opsturen aan die vriend! Laat de kinderen 
tijdens het tekenen en kleuren vertellen over hun 
vriendschap.

•   Leer de kinderen het gebaar voor vriend. Luister 
naar het lied ‘Vriendjes en Vriendinnetjes’ en 
maak het gebaar steeds wanneer je ‘vriendjes’ of 
‘vriendinnetjes’ in het lied hoort. 

•   Kijk met de kinderen naar bladzijde waarop de 
kinderen spelen in het donker, op de boot. Wat is 
er veranderd aan de lucht? Is de lucht helemaal 
donker? Verwijs naar de sterren. Op de laatste 
bladzijde is ook de maan te zien. Zijn de maan en 
sterren donker, net als de lucht?

•   Laat een timelapse-video zien met de overgang 
van dag naar nacht. Laat de kinderen omschrijven 
wat ze zien gebeuren. Laat de kinderen met de 
app ‘Draw & Tell’ zelf hun sterrenhemel creëren 
op een donkere achtergrond.  
Er kan in de app getekend worden (bijvoorbeeld 
met de glow-in-the-dark krijtjes), maar er kan ook 
gebruik gemaakt worden van stickers. Met de  
mogelijkheid om audio op te nemen kan er bij de 
tekening ook een verhaal opgenomen worden. 
Laat het kind bijvoorbeeld meezingen met het 
refrein van ‘Twinkel twinkel kleine ster’.

•   Laat kinderen in tweetallen de app ‘Sago Mini 
Friends’ spelen. Net als in het boek wordt er  
door de vriendjes in de app op allerlei manieren 
gespeeld. Laat de kinderen ontdekken en  
vervolgens vertellen over wat de vriendjes in  
de app spelen. Overeenkomsten met het boek 
zijn bijvoorbeeld het spelen met de trein en het 
vieren van een verjaardag. Wat willen de kinderen 
graag zelf spelen?

https://schooltv.nl/video/je-beste-vriend-met-wolfram/#q=vrienden
https://www.youtube.com/watch?v=yvx2hxtbpWM
https://www.youtube.com/watch?v=a0reNJzidTs&list=PLbqtq7EBu-CrbYpv76p7Jr4pvi3NuGmzB&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=wI5Mm2PQRC0
https://apps.apple.com/nl/app/draw-and-tell/id504750621
https://www.youtube.com/watch?v=m8hwaKgzbPQ
http://www.mediasmarties.nl/app/sago-mini-friends/2768
http://www.mediasmarties.nl/app/sago-mini-friends/2768
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de hapgrage 
krokodil
Jonnie Wild & Brita Granström

SamenvattIng
In de waterpoel huist een hapgrage krokodil die het 
water niet wil delen met andere dieren. Hij dreigt 
hen zelfs te verslinden! Maar de flamingo’s trekken 
zich daar niets van aan: ‘Wij zijn flamingo’s. Wij zijn 
roze en beeldschoon en wij zijn niet om op te eten. 
Als je ons opeet, dan krijg je vreselijk de hik’. De kro-
kodil kiest eieren voor zijn geld en laat hen verder 
met rust. Daarna durven de giraffen en de apen het 
ook aan. Ook zij roepen dat ze roze flamingo’s zijn. 
Pas wanneer de olifanten een poging wagen voelt de 
krokodil nattigheid. Zij zijn toch helemaal niet roze? 
Nee, dat moeten de olifanten toegeven en flamingo’s 
zijn ze ook niet. Maar ze zijn wel heel erg zwaar en 
daar maken ze gebruik van. Ze plonzen in de poel  
en de krokodil belandt daardoor op het droge.  
Alle dieren mogen dan het water in. Aan de kant 
vraagt de krokodil met een klein stemmetje of er 
nog ruimte is voor één extra flamingo.  

Hilarisch prentenboek over dapper zijn, durven, 
bluffen en delen. In het begin spannend – stel dat 
de krokodil de flamingo’s verslindt – maar al  
gauw vooral grappig. Die domme krokodil laat zich 
voor de gek houden door de giraffen en de apen  
die roepen dat ze roze flamingo’s zijn. Dat zullen 
kleuters wel willen corrigeren.

Thema`s 
•  Dapper zijn
•  Bluffen
•  Voor de gek houden
•  Emoties
•  Samen delen
•  Wilde dieren, dieren van Afrika
•  Water

Tips voor Introductie 
activiteiten
Teken op een blad vier gezichten. Geef elk gezicht 
een andere emotie; blij, boos, bang en verdrietig. 
Laat de kinderen vertellen wat ze zien en  
stel ondersteunende vragen. Doe zelf de emoties 
voor en laat de kinderen aanvullen; welk geluid  
en welke bewegingen passen bij welke emotie?  
Laat vervolgens de kaft van het boek zien, welk  
gezicht trekt de krokodil? Aan de wenkbrauwen kun 
je zien dat hij boos is. Waarom zou de krokodil  
boos zijn en op wie? Laat de kinderen voorspellen 
en lees daarna voor.

Wat valt op?
•   Grappig dat de andere dieren zich uitgeven voor 

flamingo’s en de krokodil dat niet in de gaten 
heeft.

•   Er is soms moed voor nodig om iets gedaan te 
krijgen.
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•   Je maakt je niet populair als je alles voor jezelf 
wilt houden. Als je iets deelt heeft iedereen er 
plezier van.

•   De giraffen en de apen doen nog wel hun best om 
op de flamingo’s te lijken. De olifanten lukt dat 
echt niet.

•   Er zit veel herhaling in de tekst, nodig kinderen uit 
om zinnen af te maken.

Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
De titel is ‘de hapgrage krokodil’. Weten de kinderen 
wat ‘hapgrage’ betekent? Leg dit eventueel uit.
Begin met voorlezen en vraag waaraan je kan zien 
dat de dieren het heet hebben (tong uit de bek, 
grote zon). Aan de giraffes, apen en olifanten kun  
je zien dat ze een beetje bang zijn (wenkbrauwen 
omhoog, wijd opengesperde ogen), hoe zie je dat? 
De flamingo`s zijn niet bang, waarom niet? De  
krokodil is bang om de hik te krijgen, doe de hik 
na! De giraffes, apen en olifanten doen steeds de 
flamingo’s na, maar ze zijn heel anders, wat zijn 
de verschillen? Hoe kijkt de krokodil als de olifant 
in het water springt? De dieren doen allemaal iets 
anders in de poel. Laat de kinderen benoemen wat 
ze zien. Zijn de dieren nog steeds bang? Eerst durf-
den een hoop dieren het water niet in, hoe hebben 
ze het probleem opgelost? Op de laatste bladzijde 
doet de krokodil een flamingo na. Hoe doet hij dat? 
En kijkt hij nog steeds boos? Wat vind je van het 
einde van het verhaal? Zou jij de andere dieren ook 
vragen of er nog ruimte is voor jou?  

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Maak de verbinding met hoe de dieren er in het 

echt uit zien. Gebruik hiervoor fotò s of filmpjes. 
Laat de kinderen de verschillende dieren  
omschrijven en/of uitbeelden. Welke geluiden 
maken de dieren?

•   Kies een kind en laat het een emotie uitbeelden. 
Kunnen de andere kinderen raden om welke 
emotie het gaat? Maak het uitdagender door er 
een dier uit het boek aan toe te voegen; doe een 
boze olifant na.

•   Laat kinderen nog meer emoties ervaren met de 
app ‘Avokiddo Emotions’. Door de vier verschillen-
de dieren te kleden, te voeden, er speelgoed mee 
te delen en rekwisieten te geven worden emoties 
en bijbehorende geluiden getoond. Kies voor de 

giraf om nog beter aan te sluiten bij het boek. 
Laat de kinderen vertellen over hun ontdekkin-
gen. 

•   Zorg voor een stapel tijdschriften en zoek met 
 elkaar foto’s van emoties. Laat de kinderen ook 
benoemen waaraan ze de emoties herkennen. 
Sorteer samen alle knipsels op grote vellen en 
schrijf of teken de emotie erboven en plak ze 
op. Maak het uitdagender door de kinderen ook 
aanverwante dingen te laten zoeken die bij de 
emoties kunnen horen. Bij ‘boos’ kun je bijvoor-
beeld een donkere lucht met onweer plakken. 
Ook leuk: maak en print fotò s van de kinderen 
die de vier emoties uitdrukken en laat hen deze 
bij het juiste verzamelvel plakken.

•   Bekijk het filmpje ‘Gevoelens leren - leren met 
Jokie – Efteling’ en laat de kinderen meedoen 
met het uiten en benoemen van de verschillende 
emoties. Praat na over het filmpje en vraag de 
kinderen waar zij verdrietig, boos, bang en blij 
van worden. Kunnen we daar ook oplossingen 
voor vinden?

•   Laat een aantal kinderen met de app ‘Draw & Tell’ 
smileys tekenen met verschillende emoties. Wel-
ke geluiden, woorden of korte zinnetjes (ik word 
blij/boos/verdrietig/bang van…) passen hierbij? 
Neem dit op met de opnamefunctie. 

https://apps.apple.com/nl/app/avokiddo-emotions/id661758013
https://www.youtube.com/watch?v=H_orfUFEYT0&list=PLxGx3wMkEOufiYkiUnLoP5-9ZuNkT9OqJ&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H_orfUFEYT0&list=PLxGx3wMkEOufiYkiUnLoP5-9ZuNkT9OqJ&index=4&t=0s
https://apps.apple.com/nl/app/draw-and-tell/id504750621
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deze ridder  
zegt Nee
Lucy Rowland & Kate Hindley

SamenvattIng
De kleine ridder Finn is de liefste van het dorp. Hij 
helpt zijn ouders zonder mopperen, doet altijd wat 
hem gevraagd wordt, gaat braaf op tijd naar bed 
en als de grote rode draak aan komt vliegen vlucht 
hij net als iedereen snel naar binnen. Op alles wat 
hem gevraagd wordt, zegt hij steevast ‘Ja’. Maar op 
een zekere morgen voelt hij een kriebel in zijn maag 
opkomen: Finn is boos! Vanaf dat moment zegt hij 
steeds ‘Nee’ in plaats van ‘Ja’. Zijn ouders zijn stom-
verbaasd. Wanneer de rode draak weer langs komt, 
weigert Finn om zich uit de voeten te maken. Hij is 
helemaal niet bang, maar wel boos; waarom brult 
die draak niet, waarom is hij niet gemeen? Dat komt 
omdat de draak eenzaam wordt van al dat gebrul. 
Mag hij niet blijven logeren? Bijna had Finn weer 
‘Nee’ geroepen, maar gelukkig bedenkt hij zich net 
op tijd. Zijn boze bui verdwijnt en de draak mag 
blijven. Samen hebben ze het gezellig en de draak 
helpt Finn met allerlei karweitjes. En als Finn weer 
eens een boze bui heeft, speelt de draak voor hem 
op zijn luit en zo gaat alle boosheid er weer uit.

Grappig prentenboek op rijm over een - eerst braaf, 
maar later recalcitrant - jongetje dat geen vriendjes 
heeft en in de draak een speelkameraadje vindt. De 
tegenstelling tussen het gezeglijke kind dat overal 
‘Ja’ op zegt en de dwarse kleuter die vooral ‘Nee’ 
roept is goed weergegeven. De prenten zijn vrolijk 
en er is veel op te zien.

Thema`s 
•  Boos zijn
•  Gehoorzaam zijn
•  Dapper zijn
•  Vriendschap
•  Ridders en kastelen
•  Draken
•  Rijmen

Tips voor Introductie 
activiteiten
Gebruik een speelgoedkasteel of bouw er een 
van blokken, lego of kosteloos materiaal. Bekijk 
het kasteel met de kinderen vóórdat je het boek 
laat zien. Wat zou het zijn? Het is niet zomaar een 
huis, maar een…kasteel! Die zie je nu niet meer 
zo vaak, maar vroeger wel. Wat weten de kinderen 
over kastelen? Leidt het gesprek naar wie er in een 
kasteel zou wonen. Verwijs vervolgens naar het 
boek en vertel dat hier een verhaal in staat over een 
hele bijzondere ridder.

Wat valt op?
•   De emoties van Finn zijn duidelijk herkenbaar.
•   De draak transformeert van angstaanjagend naar 

lief en Finn van lief naar boos, dan weer naar lief 
en soms nog een beetje ondeugend.

•   Leuk detail zijn de kippen, de kat, de vogeltjes en 
de muis die op veel pagina’s terug komen.
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Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Wat moeten de kinderen weleens doen voor hun 
ouders? Hebben ze daar altijd zin in? Wat doe je als 
je het niet wilt doen? Wat doe je als je een boze bui 
hebt? Waarom vonden de mensen ridder Finn de 
liefste ridder uit het dorp? Waarom was de draak 
verdrietig? Waarvan werd de draak weer blij? Wat 
zou jij doen als je ridder was en er kwam een grote 
rode draak aan?  

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Bekijk het filmpje ‘Jokie - Ridder - Efteling’ en 

praat hierover na. Wat hebben de kinderen  
allemaal gezien in het filmpje? Wat doen ridders 
allemaal? Organiseer een ‘riddertoernooi’ en laat 
bijvoorbeeld het ringsteken terugkomen. 

•   Bekijk het filmpje ‘Een echt kasteel’ en laat 
vervolgens het lied ‘Een groot kasteel’ horen. 
Vertel dat de kinderen net als in het filmpje en 
het lied een kasteel gaan maken, maar wat moet 
er eerst gedaan worden? Laat het lied nogmaals 
horen: ‘…Eerst maken we een tekening’. Ging dit in 
het filmpje ook zo? Laat de kinderen eerst  
tekenen en ga in gesprek over het ontwerp van 
het kasteel. Zorg vervolgens voor voldoende  
materialen zodat de kinderen een kasteel kunnen 
bouwen. Praat tijdens het bouwen over alle  
kenmerken van een kasteel en verwijs naar de 
tekening die eerst is gemaakt. Lijkt het op  
elkaar? En lijkt het kasteel van de kinderen op 
het kasteel van ridder Finn in het boek? 

•   Bekijk de draak in het boek nog eens goed. Kun-
nen de kinderen de draak omschrijven? Zien ze de 
scherpe klauwen en tanden en de stekels op zijn 
rug? Kunnen de kinderen ervoor zorgen dat ze op 
de draak gaan lijken? Vertel dat de ‘Drakendans’ 
ervoor zorgt dat ze nóg meer op draken kunnen 
lijken. Laat het lied ‘Drakendans’ een paar keer 
horen en doe samen met de kinderen de  
‘Drakendans’ om echte draken te worden.

•   Het verhaal is op rijm geschreven. Kunnen de 
kinderen ook rijmen? Noem steeds een woord 
dat past bij het thema ridders en kastelen en 
laat de kinderen rijmen. Onzin-woorden zijn ook 
toegestaan.

https://www.youtube.com/watch?v=vcHHh9LVXtg
https://schooltv.nl/video/een-echt-kasteel-met-flip-de-beer/#q=kasteel
https://www.tijldamen.com/kinderliedjes/47-een-groot-kasteel
http://www.daarkomtdeboegieman.nl/voorbeeldlied.php
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een schildpad was 
zijn schildje kwijt
Marjet Huiberts & Carmen Saldaña

SamenvattIng
Schildpad is zijn schildje kwijt en zoekt werkelijk 
overal, maar hij kan het nergens vinden. Verdrietig 
en bang wurmt hij zich in een konijnenhol en valt 
daar in slaap, al dromend over zijn schild. ’s Morgens 
wekt een kleine vogel hem met haar gefluit. Dat 
geeft hem een fijn gevoel. Hij gaat haar achterna  
en ontdekt dat ze een hele stapel takjes aan het  
verzamelen is. Hé, dat is een goed idee! Van de 
takken vlecht hij een nieuw schild. Oh, wat houdt hij 
nu veel van het vogeltje! Hij wordt er helemaal blij 
van. In de lente bouwt het vogeltje haar nest op zijn 
takkenschild en legt er zeven eitjes in. En zo wordt 
Schildpad de vader van het vogelgezin.

Een lief en sfeervol prentenboek op rijm voor  
kleuters over elkaar helpen. Het verhaal bevat een 
originele twist: een schild van takken. De prenten 
in natuurlijke kleuren laten veel details zien; kleine 
diertjes, bloemen en planten.

Thema`s 
•  Emoties 
•  Huisvesting
•  Zoektocht
•  Vriendschap
•  Verliefdheid
•  Gezin

Tips voor Introductie 
activiteiten
Leg het boek onder een doek of kleedje en zeg dat 
je je boek niet kan vinden. Zoek uitvoerig in de 
 omgeving en vraag de kinderen of ze mee willen  
zoeken. Als het boek gevonden is ga je in gesprek 
over ‘iets kwijt zijn’. Wie is er ook wel eens wat  
kwijt? Wanneer je een schildpadknuffel hebt, dan 
is het leuk om die ook tevoorschijn te laten komen. 
Laat de kaft van het boek zien en lees de titel voor. 
Waar zou het boek over gaan? Zou de schildpad zijn 
schild terugvinden?

Wat valt op?
•   Er wordt gebruik gemaakt van een natuurlijk 

kleurenpalet.
•   De dieren worden in de juiste onderlinge  

verhouding afgebeeld. 
•   Het vogeltje wordt in stralende kleuren  

weergegeven, vooral in de close-up.
•   Er is gekozen voor een wisselend perspectief: 

soms bevinden schildpad en/of het vogeltje zich 
in de verte, dan weer heel dichtbij. Heel bijzonder 
is het perspectief van de schildpadkop van  
bovenaf.
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Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Hoe zou de schildpad zijn schildje kwijt zijn geraakt? 
Hoe zie je dat de schildpad verdrietig is? (Mondje 
staat omlaag). Welke andere dieren zie je op de  
tekeningen (egel, haas, muis, etc.). Hoe ziet de  
schildpad er in zijn dromen uit (blij! Met schild)?  
Wie zou dat geluid maken (klein, zacht gefluit)?  
Wat zou er gebeurd zijn als het vogeltje de schild-
pad niet had geholpen? Hoe zou het verhaal dan 
zijn afgelopen? 

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Neem een (schildpad)knuffel en verstop die in de 

ruimte, laat de peuters de knuffel zoeken. Geef 
eventueel aanwijzingen en maak gebruik van  
begrippen als; boven, onder, in, op, bij.

•   Vertel dat je nóg een schildpad kent die zijn huis-
je kwijtraakt en laat het filmpje ‘Schildpad zoekt 
een huis’ zien. Stop het filmpje bij 03.24 minuten. 
Het filmpje heeft een open  
einde. Waarom nam de schildpad de vissenkom 
op zijn rug? Het leek wel een beetje op zijn schild, 
maar was het een goed huisje? Wat kunnen de 
kinderen voor huisje bedenken? Praat vooraf over 
wat belangrijk is voor een ‘schildpadhuisje’; niet 
te groot of te zwaar, anders kan de schildpad niet 
goed bewegen. Voorzie de kinderen van teken-
materiaal en praat tijdens het tekenen over hun 
ideeën voor een huisje. 

•   In het boek komen veel verschillende dieren voor. 
Welke dieren worden herkend door de kinderen? 
Veel van de dieren zijn makkelijk te vinden in het 
echt. Ga naar buiten en ga op zoek naar bijvoor-
beeld mieren, lieveheersbeestjes, kikkers, vogels, 
slakken enz. Hebben zij ook een schild als huis? 
Wat weten de kinderen over hoe deze dieren  
wonen? 

•   Leg het verband met de kinderen en hoe zij 
wonen. Hebben zij ook een schild als huis? Kijk 
samen naar de aflevering ‘Mijn huis’ van het 
Zandkasteel. Laat de kinderen vervolgens hun 
eigen huis bouwen of tekenen, samen met alle 
bewoners. Gebruik eventueel de app ‘Draw & Tell’ 
en laat de kinderen bij de tekening over hun huis 
vertellen. Neem dit op met de opnamefunctie. 
Laat de kinderen ook aan elkaar vertellen over 
hun tekening. Wie wonen er allemaal in een  
rijtjeshuis? Wie in een flat? Enz. 

•   In de aflevering van het Zandkasteel komen  
allerlei verschillende gedeelten van het huis in 
beeld en wat je in en rond het huis doet. Laat 
de kinderen met de app ‘Toca House’ nog meer 
ontdekken wat er zoal in het huishouden wordt 
gedaan en waarom. Net als in de aflevering  
van het Zandkasteel kunnen de kinderen  
stofzuigen en de afwas doen. Praat na over het 
spelen van de app. Wat hebben de kinderen  
allemaal gedaan? Doen ze dat thuis ook wel eens?

https://www.youtube.com/watch?v=okTO0vTMPeQ
https://www.youtube.com/watch?v=okTO0vTMPeQ
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-mijn-huis/#q=huis
https://apps.apple.com/nl/app/draw-and-tell/id504750621
https://apps.apple.com/nl/app/toca-house/id495680460
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Van 1 tot 10
Mies van Hout

SamenvattIng
Beer heeft één buik, konijn heeft twee oren en het 
kevertje drie stippen… Aan de hand van lichaams-
delen van dieren gaan we tellen van één tot en met 
tien. Hoeveel strepen heeft de vis en hoeveel tanden 
de krokodil? Tellen is altijd leuk voor peuters. In dit 
boek gaat het ook om de verschillende dieren en 
lichaamsdelen.

Een aantrekkelijk telboek in sprankelende kleuren 
waar peuters heel wat van op kunnen steken.  
De tekst beperkt zich tot het getal en het lichaams-
deel/de lichaamsdelen (vijf vingers, zes poten).  
De dieren worden dus niet benoemd.

Thema`s 
•  Tellen
•  Dieren
•  Lichaamsdelen
•  Kleuren

Tips voor Introductie 
activiteiten
Laat de kinderen het lied ‘5 vingers’ een aantal  
keer horen of zing het zelf voor (liedtekst).  
Gebruik daarbij je vingers en nodig de kinderen  
uit om mee te doen. Pak vervolgens het boek erbij 
en vraag de kinderen welk dier er op de voorkant 
staat. Het is één krokodil. Hoeveel ogen heeft hij?  
En hoeveel tanden? In het boek staan nog meer  
dieren waarmee we kunnen tellen.

Wat valt op?
•   De felle, frisse kleuren zorgen voor een vrolijk  

geheel.
•   Er worden verschillende illustratietechnieken  

gebruikt.
•   De dieren hebben een vriendelijke uitstraling.

Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Tel met je vingers mee als je het boek voorleest. Zeg 
hardop het dier en zijn lichaamsdeel/patroon en 
wijs het aan. Wijs, waar mogelijk het lichaamsdeel 
bij jezelf aan en vraag de kinderen dat ook te doen. 
Vraag de kinderen de kleuren aan te wijzen en te 
benoemen, of noem zelf de kleur en laat aanwijzen. 
In het boek wordt er geteld tot en met tien, maar er 
zijn nog veel meer getallen. Wie weet wat er na ‘10’ 
komt?  

https://www.youtube.com/watch?v=N1_bRB56qzo
https://i.pinimg.com/originals/7c/e1/90/7ce190adf36a31fd05a8a0b36eddbdc0.jpg
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Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Bekijk het filmpje ‘Tellen - Leren met Jokie -  

Efteling’. In het filmpje wordt ook tot tien geteld, 
maar er worden hele andere dingen geteld dan in 
het boek. Wat heeft Jokie allemaal geteld? Vraag 
de kinderen om zich heen te kijken. Wat kunnen 
wij in het lokaal allemaal tellen? 

•   Gebruik het boek om terug te tellen en begin  
achteraan in het boek. 

•   Verzamel tien dezelfde voorwerpen, blokken bi-
jvoorbeeld, en doe een tel- en rekenactiviteit in 
de kring. Begin met één blok en leg er steeds één 
bij totdat er tot tien is geteld. Benoem steeds wat 
je gedaan hebt; er lag eerst één blokje en toen 
heb ik er nog één bijgelegd. Nu zijn het er…twee. 
Doe vervolgens hetzelfde maar tel dan terug en 
neem steeds één blok weg. Maak het uitdagender 
en laat de kinderen hun ogen dichtdoen wanneer 
je er blokken bij legt of wegneemt. Probeer ook 
eens meer dan één blok tegelijk erbij te leggen  
of weg te nemen.

•   Laat de kinderen ook eens tellen met de app  
‘Tellen voor peuters 123’. Met de app kunnen de 
kinderen tot en met twintig tellen aan de hand 
van verschillende categorieën zoals dieren en 
speelgoed. Daag de kinderen uit door ook eens  
te tellen in een andere taal, bijvoorbeeld in  
het Engels (de app is beschikbaar in veertien  
verschillende talen). Zitten er meertalige kinder-
en in de groep? Laat hen dan eens tellen in hun 
moedertaal en probeer samen met de kinderen 
mee te doen. Zijn er cijfers die hetzelfde klinken 
of erg op elkaar lijken?

•   Laat een kind op een stuk behangpapier liggen en 
trek het lichaam om. Vraag aan de kinderen welke 
lichaamsdelen ze kunnen benoemen en schrijf ze 
erbij. Ga alle lichaamsdelen nog eens af en vraag 
de kinderen hoeveel het er zijn. Schrijf de cijfers 
achter de namen van de lichaamsdelen.  
De kinderen kunnen het afgebeelde kind daarna 
in gaan kleuren.

•   Bekijk het filmpje ‘Lichaamsdelen - Leren met  
Jokie - Efteling’ en laat de kinderen meedoen  
met Jokie en Jet. Welke lichaamsdelen zijn niet 
genoemd door Jokie en Jet? 

•   Doe het spelletje ‘verstop je buik’. Zet muziek op 
en laat de kinderen door ruimte lopen. Stop de 
muziek en roep; ‘verstop je buik’ en dan moeten 
de kinderen de handen op de buik leggen en hun 
buik ‘verstoppen’. Het spel herhaalt zich waarbij 
je steeds een ander lichaamsdeel noemt.

•   Zing en dans op het lied ‘Mijn lijf - Minidisco’ en/
of ‘Hoofd, schouders, knie en teen’.

https://www.youtube.com/watch?v=MM94w7OmVDk
https://www.youtube.com/watch?v=MM94w7OmVDk
https://apps.apple.com/nl/app/tellen-voor-peuters-123-leren-tellen/id536476423
https://www.youtube.com/watch?v=4D7_H1o-rso&list=PLVHLgjxxv_5F0P7SCn-5lLcZw6167OQXm&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4D7_H1o-rso&list=PLVHLgjxxv_5F0P7SCn-5lLcZw6167OQXm&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=c5AIRXUdPXY
https://www.youtube.com/watch?v=4bwxuT2uf2E


16

Zó moe en toch 
klaarwakker
Susanne Strasser

SamenvattIng
De egel, de vos, de ezel, de pelikaan, de krokodil en 
de zeeleeuw liggen samen in bed en ze zijn zóóóó 
moe… Maar de zeeleeuw moet nog plassen, krokodil 
moet zijn tanden nog poetsen en de pelikaan heeft 
dorst. Eén voor één verlaten de dieren hun bed tot 
alleen de egel nog overblijft. En die is bang alleen! 
Uiteindelijk melden alle dieren zich bij het kind  
voor een nachtkus en kruipen daar gezellig met z’n 
allen in bed. Maar nu is het kind weer klaarwakker. 
Dan laat er iemand een windje en vluchten de dieren 
terug naar hun eigen bed. Eindelijk slapen! 

Een hilarisch prentenboek dat een omgekeerd  
stapelverhaal vertelt: het bed wordt steeds leger. De 
redenen om nog niet te gaan slapen zullen peuters 
zeker bekend voorkomen. Grappig zijn de geluiden 
waarmee de verschillende dieren wegsluipen.

Thema`s 
•  Slapen gaan, rituelen bij het slapen gaan
•  Dieren
•  Bang zijn 
•  Open en dicht

Tips voor Introductie 
activiteiten
Maak vooraf een hoekje in de ruimte met kussens, 
dekens, lampjes, wolken, maan, sterren enz. Echt 
een plekje om bij weg te dromen. Neem een knuf-
fel bij je in de kring en gaap flink. Wat is er aan de 
hand? Laat de knuffel zien en vraag aan de kinderen 
of zij ook een knuffel hebben. Gaap nog eens flink. 
Je bent moe en wilt naar bed. Hoe gaan de kinder-
en thuis naar bed? Ook met een knuffel? Door wie 
worden de kinderen naar bed gebracht? En wat doe 
je allemaal voordat je gaat slapen? Wordt er nog 
een liedje gezongen of een boek voorgelezen bi-
jvoorbeeld? Pak het boek erbij en kijk naar de kaft. 
Wat is er te zien? Lees de titel voor. Wie van de dier-
en op de kaft is er klaarwakker? Waar zie je dat aan? 
Waar zou het boek over gaan?

Wat valt op?
•   Steeds heeft er wel iemand zijn ogen open. De 

ogen van de anderen zijn dicht.
•   Wanneer de dieren allemaal nog een kus halen 

bij het jongetje is het knuffelkonijn, waar vos het 
over had, nog nergens te bekennen. Op de volgen-
de bladzijde komen een paar oren tevoorschijn 
onder het kussen. Op de bladzijde erna worden 
ook de ogen zichtbaar, maar wie neemt de knuffel 
mee op de bladzijde daarna? Uiteindelijk is het 
toch de vos die met de knuffel slaapt.

•   Alle dieren hebben een eigen ‘geluid’ wanneer ze 
de slaapkamer uitgaan.

•   ‘Deur open…deur dicht’ wordt steeds herhaald, 
alleen op de laatste bladzijde gaat het iets anders 
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en is niet de deur (helemaal) dicht, maar zijn de 
oogjes eindelijk allemaal dicht.

Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Elk dier gaat om een andere reden uit bed en  
maakt een ander geluid als het wegloopt. Doe de 
beweging met handen en voeten na en vraag de 
kinderen met je mee te doen. Vraag bij elke reden 
om uit bed te gaan of de kinderen dit herkennen. 
Hoe liggen de dieren uiteindelijk in het bed, zou het 
kind nog lekker liggen onderop? Wie zou het wind-
je gelaten hebben en waarom? Hoe weten we dat? 
Hoe zouden de kinderen slapen met zoveel dieren 
in bed? Hoe zorgen de kinderen ervoor dat ze niet 
zo vaak uit bed hoeven als de dieren? Stuur aan op 
rituelen voor het slapen gaan.   

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Voor wie van de kinderen wordt weleens gezon-

gen voordat ze naar bed gaan? Welke slaapliedjes 
kennen ze? Zing bijvoorbeeld ‘Slaap kindje slaap’. 
Kennen de kinderen dit slaaplied? Zing het lied 
nog eens samen.

•   Wanneer iemand slaapt moet je heel stil zijn. Je 
wilt iemand niet wakker maken. Hoe goed kun-
nen de kinderen stil zijn en iemand laten slapen? 
Laat de kinderen aan één kant van het speello-
kaal/-plein staan. Speel zelf de ‘slaper’ en laat dit 
duidelijk zien door hoe je ligt, met de ogen dicht 
en maak een zacht snurkgeluid. Terwijl je ‘slaapt’, 
proberen de kinderen aan de overkant te komen. 
Verander regelmatig van slaaphouding. Wanneer 
dat gebeurt, moeten de kinderen ‘Slaap kindje 
slaap’ zingen totdat je weer in slaap valt. Als je 
echt wakker wordt, doordat niet iedereen  
meezingt bijvoorbeeld, kan een tikspel het 
vervolg zijn. Het kind dat als eerste wordt getikt, 
mag de ‘slaper’ spelen in de volgende ronde. Om 
het spel makkelijker te maken laat je de kinderen 
om de beurt proberen om stilletjes langs de  
‘slaper’ te komen.

•   Iets heel belangrijks voor het slapen gaan is het 
poetsen van je tanden. Wie kan vertellen wat 
je daar voor nodig hebt? Geef alle kinderen een 
tandenborstel (of doe alsof met een vinger) en 
doe mee met het lied ‘Tandenpoetsen - Jokie  
Muziekclip - Efteling’. Kunnen de kinderen het al 
zelf of helpt iemand bij het tanden poetsen? 

•   Maak een ‘slaaphoekje’ in de klas en leg hier 
allerlei attributen die te maken hebben met 
naar bed gaan. Bijvoorbeeld een bed, kussen en 
deken, kledinghaakjes of hangers, een pyjama, 
knuffels, nachtkastje en lampje, wastafel, zeep, 
washandje en handdoek, tandpasta en tanden-
borstel, voorleesboeken enz. Laat de kinderen 
hier spelen wat ze allemaal doen wanneer ze naar 
bed gaan.

•   Laat de kinderen de app ‘Heppi naar Bed met Jop 
de Giraf’ spelen. In deze app kunnen kinderen 
helemaal zelf slaaprituelen naspelen met één van 
de vijf karakters. Zo moedigen de karakters de 
speler bijvoorbeeld aan om te helpen met speel-
goed opruimen en in bad gaan. Laat de kinderen 
vertellen wat ze in de app allemaal gedaan  
hebben voor het slapen gaan.

•   Maak een aantal verschillende maten bedden van 
kartonnen dozen. Zorg dat je bij elk ‘bed’ een  
bijpassend (knuffel)dier hebt die hier goed in 
past. Pak de bladzijde waar alle dieren in het bed 
van het jongetje liggen er nog eens bij. Past dit 
goed? Laat vervolgens de verschillende bedden 
en dieren zien en boots de bladzijde na. Vraag 
aan de kinderen hoe dit opgelost kan worden? 
Tel de dieren en de bedden; er is voor ieder dier 
een bed. Welk bed hoort bij welk dier? Doe het 
zelf eerst overduidelijk fout door een groot dier 
in een klein bed te leggen. Kunnen de kinderen 
helpen om het beter te doen?

https://www.youtube.com/watch?v=aiRCaIdSnlM
https://www.youtube.com/watch?v=aiRCaIdSnlM
https://www.youtube.com/watch?v=aiRCaIdSnlM
https://www.youtube.com/watch?v=ZVK-3Zxj_Jw
https://www.youtube.com/watch?v=ZVK-3Zxj_Jw
https://apps.apple.com/nl/app/heppi-naar-bed-met-jop-de-giraf/id994865353
https://apps.apple.com/nl/app/heppi-naar-bed-met-jop-de-giraf/id994865353
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de boer en de 
dierenarts
Pim Lammers & Milja Praagman

SamenvattIng
Wat is er toch aan de hand met de boer? Alles gaat 
mis! Is hij soms ziek? Of komt het omdat hij de hele 
dag aan de dierenarts moet denken? De dieren op 
de boerderij besluiten dat het zo niet langer kan en 
verzinnen een list: de boer moet naar de dierenarts. 
Eerst gaat hij met zijn koe, dan met een schaap. 
Maar ja, als je zo verlegen bent als de boer en niets 
durft te zeggen, schiet het natuurlijk niet op. Weer 
komen de dieren in actie. Nu om de dierenarts naar 
de boerderij te lokken. Daar blijkt dat de boer lijdt 
aan de vrolijke ziekte die ‘verliefdheid’ heet.  
En gelukkig is het wederzijds!

Vriendelijk prentenboek met grappige elementen, 
zoals de boer die eieren gaat rapen bij de varkens, 
een blaffend schaap en de dieren in de boom. De 
ondertoon is wel serieus. De gevoelens die horen 
bij verliefdheid worden overtuigend uitgewerkt. De 
boer heeft echt zijn hoofd (en hart) verloren. Leuk 
detail is dat de boer en de dierenarts allebei man 
zijn. In het boek speelt dat geen speciale rol; het is 
heel gewoon.

Thema`s 
•  Boerderij(-dieren) 
•  Verliefdheid 
•  Homoseksualiteit 
•  Dierenarts, zieke dieren 
•  Verlegenheid

Tips voor Introductie 
activiteiten
Doe je shirt of trui binnenstebuiten aan, je schoe-
nen verkeerd om en zet een bril op de bovenkant 
van je hoofd. Loop een beetje warrig naar je plek 
in de kring. Vertel dat je iemand heel erg lief vindt, 
maar dat je het niet durft te vertellen. De hele dag 
denk je alleen maar aan diegene en gaat er van al-
les mis. Zo ben je al de hele tijd je bril kwijt, waar 
is dat ding toch? Gelukkig kunnen de kinderen vast 
niet aan jou zien dat je alleen maar kan denken 
aan diegene die je zo lief vindt. Of toch wel? Wat is 
er toch aan de hand, hebben de kinderen dit ook 
weleens meegemaakt? Wie vinden zij heel erg lief? 
Laat de kaft van het boek zien en vraag de kinder-
en wat ze zien? Lees de titel voor en vraag of de 
kinderen weten wat een boer is en wat een boer 
doet. En een dierenarts? Kunnen ze zien wie wie is? 
Vertel dat je ineens weer heel erg moet denken aan 
diegene die je zo lief vindt en dat de boer in het 
boek precies snapt wat jij bedoelt…
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Wat valt op? 
•   Homoseksualiteit komt op een vanzelfsprekende 

en subtiele manier aan de orde.
•   De dieren maken zich zorgen om de boer, in plaats 

van andersom, en doen er alles aan om hem te 
helpen.

•   De boer beweegt iedere keer als er iets misgaat 
zijn handen naar zijn hoofd.

Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Bij welk dier zou de boer wel de eieren moeten  
zoeken? Welk dier moet hij wel scheren? En welk 
dier kan de boer wel melken? Aan wie zou de boer 
de hele dag denken? Hoe komt het dat de boer de 
trekker de hooiberg in rijdt? Is de koe echt ziek?  
Wat is er dan aan de hand? Laat de kinderen goed 
kijken naar de illustratie. Welk geluid maakt een 
schaap normaal? En welk dier blaft? Wil de boer 
echt niets vragen aan de dierenarts? Wat zou hij  
willen vragen? Hoe kunnen de dieren ervoor zorgen 
dat de dierenarts naar de boerderij komt? Wat zou 
de dierenarts bedoelen met het medicijn voor ver-
liefdheid? Wie is er weleens verliefd geweest? Wat 
voel je dan allemaal? Wat zou jij doen als je verliefd 
op iemand bent? Het gewoon vertellen? Hoe? 

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Bekijk het filmpje ‘Konijntje krijgt een liefdes-

brief’. Laat de kinderen vertellen wat er precies 
te zien was in het filmpje. Stel vervolgens enkele 
vragen zoals; van wie heeft Konijntje de brief 
gekregen? En waarom stuurt Konijn dit naar haar? 
Waarom staan er hartjes op? Vindt Konijn haar 
lief? Laat de kinderen ook een liefdesbrief of  
tekening maken. Voor wie is de brief? 

•   Maak  vooraf een trouw-hoekje in het lokaal met 
een trouwjurk, een das of strikje, leg trouwfoto’s 
en een boeketje neer, een speelgoed taart,  
ringen enz. Bekijk (een deel van)het filmpje  
‘Julian en Jill zijn verliefd’. Praat na over het  
filmpje, wat speelden Julian en Jill op het eind? 
Stuur aan op wat Julian vertelt over trouwen.  
Weet iemand wat dat is? Bespreek aan de hand 
van het trouw-hoekje wat trouwen is. Waarom 
trouwen mensen met elkaar? Wiens ouders zijn 
ook getrouwd? Willen de kinderen zelf trouwen? 
Wat hoort er allemaal bij een bruiloft? Speel met 
de kinderen een bruiloft na.

•   De boer wilt graag gaan picknicken met de  
dierenarts. Wie weet wat dat is? Pak de laatste 
bladzijde er nog eens bij, wat is hier te zien?  
Bekijk het filmpje ‘Rubin en Lente gaan picknic-
ken’. Wat zagen de kinderen in het filmpje?  
Wat deden Rubin en Lente precies? Wat heb je 
allemaal nodig voor een picknick? Zorg voor de 
nodige materialen om met de kinderen brood te 
smeren e.d. om een picknick voor te bereiden.  
Ga bij mooi weer vervolgens buiten picknicken.

•   Bekijk de aflevering ‘Boerderij’ van het Zand-
kasteel. Laat de kinderen meedoen met het raden 
van de dierengeluiden. Deze dieren komen ook in 
het boek voor. 

•   Neem steeds een dier uit het boek en kijk met de 
kinderen goed hoe het dier eruit ziet. Laat ook 
een filmpje of foto zien van hoe het dier er in het 
echt uitziet. Praat over hoe het dier eruit ziet, welk 
geluid het maakt, hoe het dier beweegt en of het 
verder nog iets bijzonders kan (melk geven, eieren 
leggen enz.). Doe vervolgens een spelletje waarbij 
de kinderen door de ruimte bewegen en de dieren 
nadoen. Wanneer je een foto van de koe omhoog 
houdt, dan doen de kinderen een koe na en zo 
verder.  

•   Luister naar het liedje ‘Boer Hoep’ uit Hoelahoep. 
Laat de kinderen meezingen en raden welk dier er 
wordt geroepen.

•   Laat de kinderen met de app ‘Fiete Farm’ een dag 
op de boerderij beleven. In de app kunnen de  
kinderen rijden met de tractor, de dieren voeren 
en verzorgen, schapen scheren en eieren  
verzamelen. Net als de boer in het boek. Wat  
hebben de kinderen nog meer ontdekt over het 
leven op de boerderij? Speel elementen uit de 
app na in de klas; eieren rapen, schapen scheren 
(scheerschuim op ramen of tafels en een stukje 
karton als scheerapparaat), rijden op de tractor 
enz. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVK-3Zxj_Jw
https://www.youtube.com/watch?v=ZVK-3Zxj_Jw
https://www.youtube.com/watch?v=_aU5BYAg530
https://www.youtube.com/watch?v=9XfJKwy5vRk
https://www.youtube.com/watch?v=9XfJKwy5vRk
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-boerderij/#q=boerderij 
https://schooltv.nl/video/boer-hoep-liedje-uit-hoelahoep/#q=boerderij 
https://apps.apple.com/nl/app/fiete-farm/id916273469
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de grote vijf
Bella  Makatini & Judi Abbot

SamenvattIng
Dani logeert vijf dagen bij zijn opa die uit Afrika 
komt. In opa’s huis hangen gekleurde maskers en 
mooie schilderijen. Eén schilderij vindt Dani het 
allermooist: dat met de vijf Afrikaanse dieren. Opa 
belooft hem elke dag iets te vertellen over één van 
de dieren. Tijdens hun verschillende bezigheden 
(boodschappen doen, knutselen, picknicken, etc.) 
beschrijft opa elke dag een dier. Dani mag raden en 
samen doen ze het dier dan na. Aan het eind van de 
logeerpartij mag Dani het schilderij van opa lenen. 

Vrolijk prentenboek voor kleuters waar de gezellige 
sfeer van afstraalt. Opa en Dani kunnen het samen 
heel goed vinden. Kinderen leren niet alleen iets 
over de dieren, maar ook over de dagen van de 
week en rangtelwoorden.

Thema`s 
•  Wilde dieren (omschrijven) 
•  Grootvaders
•  Dagen van de week
•  Rangtelwoorden
•  Multiculturele samenleving

Tips voor Introductie 
activiteiten
Neem een knuffel van een leeuw en laat deze aan 
de kinderen zien. Herkennen zij het dier? Waaraan? 
Hebben zij een leeuw wel eens in het echt gezien? 
Vertel dat de leeuw een hele lange reis heeft ge-
maakt want leeuwen komen in het wild niet voor in 
Nederland. Weet iemand waar leeuwen wel in het 
wild leven? In Afrika kan je de leeuw wel in het echt 
zien. Laat de kaft van het boek zien. Kan iemand de 
leeuw aanwijzen? Lees de titel van het boek voor. 
Wat is er nog meer te zien op de kaft? Wat zou er 
bedoeld worden met de grote vijf? Vertel, wanneer 
de kinderen niet alle dieren kunnen benoemen, dat 
Dani ook nog niet alle dieren kent. Zijn opa heeft in 
Afrika gewoond en vertelt Dani er alles over tijdens 
het logeren.

Wat valt op?
•   Opa is donkerbruin, Dani iets lichter.
•   De Afrikaanse achtergrond van opa is positief; hij 

vertelt Dani nieuwe dingen.
•   Dani en opa hebben veel plezier samen.
•   De kleur van de buffels in het verhaal is anders 

dan hun kleur op het schilderij.
•   De neushoorn is van voren moeilijk herkenbaar.
•   Er zit een herhalingselement in het verhaal: ‘Wat 

is het eerste (… enz.) dier?’
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Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Laat de kinderen de dieren raden aan de hand van 
de omschrijvingen in het boek. Weten ze nog meer 
over deze dieren? Doe net zoals de dieren (stampen, 
springen enz.). Wat voor geluiden maken de  
dieren? De dieren komen uit opa’s land. Welke  
dieren komen er uit jouw land?  Wie kan de grote 
vijf nog eens noemen? Heb je deze dieren wel eens 
in het echt gezien? Heb je een favoriet? Dani  
blijft vijf dagen bij opa logeren, wie weet nog welke 
dagen? In het boek worden er maar vijf genoemd; 
welke dagen zijn er nog meer? Dani doet van alles 
samen met zijn opa. Wat doe jij samen met jouw 
opa?   

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Praat na over het verhaal. Welke dieren kenden 

de kinderen nog niet? Wat hebben ze geleerd  
van de opa van Dani? Laat een filmpje zien van de 
dieren in het wild. Hebben de kinderen een  
favoriet? Laat de kinderen een tekening maken 
van hun favoriete dier(en) van de grote vijf. Laat 
de kinderen beschrijven wat de kenmerken zijn 
van het dier en schrijf dit erbij.  Of laat de  
kinderen tekenen in de app ‘Draw & Tell’. Laat  
de kinderen vertellen over de kenmerken van het 
getekende dier en neem dit op met de opname-
functie.

•   Ga met de kinderen in de kring zitten. Laat de 
kinderen zelf kiezen welk dier van de grote vijf ze 
willen zijn. Iedereen mag de geluiden maken van 
het gekozen dier. Kunnen de kinderen ook lopen 
als het dier? Laat de kinderen naar elkaar kijken. 
Wie doet welk dier na? Hoe weet je dat?

•   De olifant en de leeuw zijn het meest herkenbaar 
voor jonge kinderen. Laat het filmpje ‘Molletje 
bij de olifanten en leeuwen’ zien voor nog meer 
kenmerken van deze dieren. Praat na over het 
filmpje. Hoe wisten Woezel en Pip dat Molletje het 
over een olifant had? En dat die ‘schattige kat’ 
eigenlijk een leeuw was? Vertel dat je bij allebei 
de dieren een leuk liedje kent: ‘Olifanten’ en  
‘Ik ben de leeuw’. Laat de kinderen kiezen welk 
lied ze (eerst) willen horen en zing en dans met 
elkaar. In de liedjes komen ook weer allerlei 
kenmerken voor. Welke hebben de kinderen 
onthouden?

•   Lees het boek nogmaals voor en leg vooral de 
focus op het omschrijven van de dieren. Naast  
de grote vijf zijn er nog veel meer dieren. Kunnen 
de kinderen er een paar noemen? Kunnen de  
kinderen ook over het dier vertellen zonder de 
naam te noemen? Geef zelf een voorbeeld en  
omschrijf een voor de kinderen bekend dier.  
Kunnen zij raden welk dier je bedoelt? Wie van de 
kinderen kan ook een dier omschrijven?

•   Laat de kinderen nog meer dieren ontdekken met 
de app ‘ZOOLA Dieren’. Ook de grote vijf komen 
hier weer terug. Laat de kinderen kijken naar 
fotò s van de dieren en luisteren naar de naam  
en de geluiden die de dieren maken. Laat de  
kinderen tijdens het spelen van de app aan elkaar 
beschrijven wat ze zien. Doe het zelf een keer 
voor.

https://www.youtube.com/watch?v=uPBVCvs91eM
https://apps.apple.com/nl/app/draw-and-tell/id504750621
https://schooltv.nl/video/molletje-bij-de-olifanten-en-leeuwen-weet-jij-waar-molletje-is/#q=leeuw
https://schooltv.nl/video/molletje-bij-de-olifanten-en-leeuwen-weet-jij-waar-molletje-is/#q=leeuw
https://www.tijldamen.com/kinderliedjes/90-olifanten
https://www.tijldamen.com/kinderliedjes/62-ik-ben-de-leeuw
https://apps.apple.com/nl/app/zoola-dieren/id413126268


22

Otto groot,  
Otto kleIn
Tom Schamp

SamenvattIng
Kleine Otto reist met papa in de auto door de stad  
en onderweg komen ze van alles tegen. Eigenlijk te 
veel om op te noemen. Er zijn gebouwen, bussen, 
treinen, vliegtuigen, auto’s, straten, rivieren, parken, 
winkels en natuurlijk ook veel stadsbewoners.  
Overal worden met bordjes tegenstellingen  
aangegeven, die overigens voor kinderen niet altijd 
herkenbaar zullen zijn. Het zijn er echter zoveel, dat 
er nog meer dan genoeg te genieten overblijft. 

Een sprankelend verhaalloos - maar niet tekstloos - 
prentenboek vol kleurige illustraties. Op elke blad- 
zijde is ontzettend veel te zien. In de tekeningen 
zitten veel geestige details verstopt, soms over de 
hoofden van de kinderen heen (bijvoorbeeld ‘Just 
cruisin’ en ‘Just married’ bij het bordje ‘Los – Vast’), 
maar soms zullen ze ook iets ontdekken dat  
volwassenen ontgaat. Goed voor uren kijkplezier!

Thema`s 
•  Tegenstellingen
•  Zoekboek
•  Verkeer, vervoersmiddelen 
•  Stadsleven

Tips voor Introductie 
activiteiten
Zet twee dozen, een kleine en een grote, in het  
midden van de kring. Vraag de kinderen wat het zijn. 
Inderdaad twee dozen. Zijn ze precies hetzelfde? 
Eén doos is groot en één doos is klein. Ze verschil-
len van elkaar. Laat de kinderen vervolgens in het 
lokaal kijken. Wat is groot? Wat is klein?  
Pak vervolgens het boek erbij en lees de titel voor. 
Wie van de groep is groot? En wie is klein? Sla 
bladzijde 6-7 open. Wat zien de kinderen allemaal? 
Wat is groot? En wat is klein? Blader door het boek 
en laat de kinderen steeds benoemen wat klein is 
en wat groot.

Wat valt op?
•   Een prentenboek zonder verhaal. 
•   Veel leuke vondsten in de illustraties  

(bijvoorbeeld het potlood als paal voor de  
bordjes met tegenstellingen).

•   De prenten bieden eindeloos veel mogelijkheden 
om nader op allerlei details in te gaan.  

•   De teksten in de prenten zijn vaak in het Engels, 
soms in het Frans.

•   De tegenstellingen worden niet altijd even 
duidelijk verbeeld.
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Tips voor tijdens- en 
NA Het voorlezen
Dit boek is minder geschikt om voor te lezen aan 
een groep kinderen. Haal er één of enkele thema`s 
uit en geef het boek een minder prominente rol  
dan gewoonlijk. Zoek Otto en zijn papa op elke 
bladzijde op. Bekijk enkele tegenstellingen. Soms 
zijn ze duidelijk, soms zal wat meer uitleg nodig zijn. 
Volg met je vinger de weg. Wat kom je allemaal  
tegen?   

Tips voor verwerkIngs- 
activiteiten
•   Kijk naar het filmpje ‘Groot of klein - Leren met 

Jokie - Efteling’. Wie was er in het filmpje het 
grootst? Jet vond het niet leuk om de kleinste te 
zijn. Hoe werd zij de grootste? Wie van ons is het 
grootst en kleinst? Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat de kleinste, de grootste wordt?

•   Kijk naar het filmpje ‘Zingen met Nienke van  
Zappelin – Groot en klein’ en laat de kinderen de 
tegenstelling ‘groot’ en ‘klein’ ervaren met hun 
hele lijf.

•   Kijk naar de aflevering ‘Groot en klein’ van het 
zandkasteel. Bespreek het filmpje na. Wie van 
Toto, Sassa en Koning Koos is het grootst? Doe de 
doe-activiteit.

•   Vertel dat groot het omgekeerde is van klein. 
Groot en klein is een tegenstelling, ze verschillen 
zoveel mogelijk van elkaar. Er zijn heel veel  
tegenstellingen. Luister maar eens naar het  
liedje ‘Omgekeerde wereld’. Vraag naar een aantal 
tegenstellingen die in het lied voorkomen. Kijk 
vervolgens rond in het lokaal. Hier zijn ook veel 
tegenstellingen. Pak het boek en doe het open en 
dicht, maar zeg niets. Laat de kinderen benoemen 
wat er gebeurd; nu is het boek…open, en nu is 
het…dicht. Doe hetzelfde met het raam. Is er nog 
meer in het lokaal wat open en dicht kan? Ga zo 
een aantal tegenstellingen af (licht-donker,  
hoog-laag, nat-droog enz.). 

•   Noem steeds een deel van een tegenstelling en 
laat de kinderen aanvullen: koud en…warm.

•   Laat de kinderen nog meer tegenstellingen 
ervaren met de app ‘Opposites 1’. Doe het  
eerst voor door de tegengestelde plaatjes te 
combineren. Voeg je eigen stemgeluid aan de 
plaatjes toe om de app te verduidelijken. Praat 
na over de app. Welke tegenstellingen hebben de 
kinderen allemaal gezien?

•   Deel kaartjes uit met tegenstellingen, zoals deze 
of deze, en geef elk kind één kaartje. De kinderen 
lopen door de ruimte en gaan op zoek naar de 
tegenstelling. Ze vertellen aan elkaar wat ze  
hebben en als de set compleet is, gaan ze naast 
elkaar staan. Als alle sets compleet zijn kijk je 
met elkaar of het klopt.

•   Doe de ‘Tegenstellingendans’ om de kinderen 
allerlei tegenstellingen met het hele lichaam te 
laten ervaren.

https://www.youtube.com/watch?v=32664ID6Yt4
https://www.youtube.com/watch?v=32664ID6Yt4
https://www.youtube.com/watch?v=x942GS6EIsA&list=PLaN5VkRBU_H19P3NdVXDQCk8PgD-jJOHI
https://www.youtube.com/watch?v=x942GS6EIsA&list=PLaN5VkRBU_H19P3NdVXDQCk8PgD-jJOHI
https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-lees-mee-aan-zee-groot-en-klein/#q=groot%20groter%20grootst
https://schooltv.nl/files/Werkblad/Onderbouw_PO/Zandkasteel/hetisfijnomkleintezijn.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3bWZDlSkp7s
https://apps.apple.com/nl/app/opposites-1/id429142102
https://www.jufsanne.com/starterset/begrippen.pdf?x34149
https://www.engelsmetkleuters.nl/wp-content/uploads/2017/12/begrippenkaarten_engelsmetkleuters_set01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bNPPlPkgA_8
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