Lesbrief

Niet bijten, Dolfje!
Thema: emoties
Leeftijd: leerlingen vanaf 5 jaar
Leg aan de leerlingen uit dat ‘boos’ en ‘verbaasd’ emoties
zijn. Dus iets dat je voelt. Wat kun je nog meer voelen?
Probeer met de klas een lijstje met emoties op te noemen.
Geluiden maken
Tsjak… tsjak! Dat is het geluid van de schop waarmee
Knuppel een gat graaft. Kunnen de kinderen de juiste geluiden maken bij de volgende handelingen uit het boek?

Door de rode maan heeft Dolfje last van jagersbloed. Het
weerwolfje is niet de enige, want ook de jager Knuppel
heeft hier last van… Aan de hand van het boek Niet bijten,
Dolfje! en deze lesbrief leren de leerlingen onder andere
meer over emoties.
Kringgesprek
Onderwerp 1: personages uit het boek
Laat de leerlingen aan het begin van het gesprek een personage opnoemen en uitleggen wie dit personage is. Dus
bijvoorbeeld: Noura; zij is de beste vriendin van Dolfje.
Wie vinden de leerlingen het leukste? Waarom? Wie vinden de leerlingen het minst leuk? Waarom?
Onderwerp 2: emoties
In het boek is Noura boos op Dolfje. Wat betekent het als
iemand boos is? Zijn de leerlingen weleens boos? Zo ja,
waarom?
Dolfje is verbaasd als hij op een open plek een konijn tegenkomt dat vastzit aan een touw. Wat betekent het als
iemand verbaasd is? Zijn de leerlingen weleens verbaasd?
Zo ja, waarom?

Dolfje huilt naar de maan.
Knuppel lacht vals.
Een uil roept.
De torenklok slaat twaalf keer.
Noura gilt.
Valentijn zucht.
Een klem klapt dicht om de tak.
Even is het doodstil.
Noura gromt.
Verhaal verzinnen met de klas
Niet bijten, Dolfje! is een spannend verhaal. Bedenk samen
met de klas een spannend verhaal met Dolfje in de hoofdrol door het volgende spel te spelen. Begin met het opnoemen van de zin ‘Dolfje rent door het Wolvenbos’. Laat
vervolgens een kind de volgende zin verzinnen. Slinger de
klas door totdat er een nieuw Dolfje verhaal is ontstaan!
Algemene tips
• Op www.dolfjeweerwolfje.nl is meer informatie te vinden over Dolfje, zijn vrienden en de makers van deze
boeken. Ook zijn hier leuke kleurplaten, een Dolfjemasker en een spreekbeurtpakket te vinden.
• Download de gratis Paul van Loon app voor een
interactieve les! Deze app staat boordevol spelletjes
en filmpjes.
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