Lesbrief

Kikker is verliefd
Max Velthuijs
Thema: verliefdheid
Leeftijd: kinderen van 3 t/m 6 jaar
der. Schrijf de woordjes op strookjes papier en stop ze in een
strooibus. Een strooibus is ook eenvoudig te maken van een
potje met deksel waarin gaatjes zijn geprikt. Vul een grote pan
met rode limonade. Roer in de pan en zeg samen met de kinderen de volgende spreuk:
Wiede wadde wei
Lieve woordjes blij
Wiede wadde wan
•Woordjes in de pan
Wiede wadde waar
Lief zijn voor elkaar

Voorlezen en praten
Het verhaal van Kikker leent zich uitstekend om over na te
praten. Neem hiervoor de personages uit het boek als uitgangspunt.
Enkele suggesties:
• Wie doen er allemaal in dit verhaal mee?
• Wie is er in dit verhaal het belangrijkst? Hoe weet je dat?
(Meestal staat de belangrijkste figuur in een boek op elke
bladzijde en op de voorkant van het boek én wordt zijn of
haar naam vaak in de titel genoemd.)
• Wat is er met Kikker aan de hand? Hoe weet je dat? Hoe
zie je dat op de prenten in het boek? (Wijs de kinderen op
de gezichtsuitdrukking van Kikker in het begin van het 		
verhaal en op het eind van het verhaal.)
• Hoe laat Kikker aan Eend zien dat hij verliefd is? Hoe 		
loopt het verhaal af?

Schud boven de pan met de strooibus en vraag de kinderen
de lieve woordjes uit de strooibus te roepen. Dit ritueel kan
een paar keer herhaald worden. Daarna is de liefdesdrank
klaar en krijgt iedereen een slokje.

Spelen en zingen

• Kikkersprongen. Kikker wil het wereldrecord hoogspringen verbeteren! Oefen met de kinderen verschillende kikkersprongen.

Luister samen met de kinderen naar liedjes over verliefd zijn
of naar instrumentale nummers die passen bij verliefd zijn.
Een serenade of aubade is het toezingen van een geliefde.
Daar heeft Kikker niet aan gedacht! Geef alle kinderen een
muziekinstrument en maak een mooi liefdeslied voor Eend.

• Stempelen. Leg in de schrijfhoek gestempelde kaartjes met
woorden die de kinderen verzameld hebben. U kunt ook
kaartjes met Kikker, Eend, Varkentje en Haas hieraan toevoegen. Laat de kinderen de woordjes nastempelen en een tekening erbij maken.
• Collage maken. Kikker geeft Eend mooie geschenken. Laat
de kinderen in tijdschriften en reclamefolders dingen zoeken
die je zou kunnen geven aan iemand die je lief vindt. Maak
daarvan samen met de kinderen een collage.

• Op www.dewereldvankikker.nl vindt u bij fun en dan
kleurplaten een kleurplaat van Kikker en Eend.

Doen
• Een liefdesdrank maken. Verzamel allereerst met de kinderen verschillende lieve woordjes.
Bijvoorbeeld: blij, lief, zoen, hartje, schatje, lammetje of vlin-
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