
Kringgesprek 

Onderwerp 1: wensen 
Kikker en zijn vriendjes doen in het verhaal een wens 
omdat ze een vallende ster zien. Alleen kijkt Kikker 
net de andere kant op. Hij ziet de ster niet! 
 
Vragen: 
•	 Wie	heeft	er	weleens	een	vallende	ster	gezien? 
•	 Heb	je	toen	een	mooie	wens	gedaan? 
•	 Als	je	nú	een	vallende	ster	zou	zien,	wat	zou	je	dan		
	 wensen?	 
 
Onderwerp 2: anderen helpen 
Kikker	helpt	zijn	vriendjes	door	hun	wensen	uit	te	
laten komen. En zijn vriendjes helpen hem! 
 
Vragen: 
•	 Kikker	heeft	zelf	geen	vallende	ster	gezien,	maar		
	 hij	helpt	wel	zijn	vriendjes	om	hun	wensen	uit	te			
	 laten	komen.	Wat	vind	je	daarvan? 
•	 Heb	jij	weleens	een	ander	geholpen?	Wat	heb	je		 	
	 toen	gedaan	voor	diegene? 
•	 Hoe	voelen	de	vriendjes	van	Kikker	zich	als	
	 Kikker	allemaal	fijne	en	lieve	dingen	voor	hen		 	
	 doet?	En	hoe	voelt	Kikker	zich	dan? 
 

Onderwerp 3: geluk 
Kikker	en	zijn	vriendjes	voelen	zich	erg	gelukkig	na-
dat	hun	wensen	zijn	uitgekomen. 
 
Vragen: 
•	 Wat	is	dat	eigenlijk	volgens	jou:	gelukkig	zijn? 
•	 Waar	word	jij	gelukkig	van?	Wat	maakt	jou	heel			
	 blij? 
•	 Helaas	komen	niet	alle	wensen	en	dromen	uit.		 	
	 Soms	heb	je	geluk	en	soms	niet.	Dat	hoort	bij	het		
	 leven.	Wat	doe	jij	om	jezelf	op	te	vrolijken	als	je			
	 even	niet	zo	blij	bent?	 
 
Spelen en zingen
 
Om het verhaal van Kikker en de vallende ster te	be-
handelen,	kun	je	samen	met	je	groep	scènes	uit	het	
verhaal	naspelen	en	uitbeelden	(zonder	voorwerpen): 
 
•	 Doe	een	vallende	ster	na	(val	op	je	billen	–	op		 	
	 een	zachte	ondergrond!	–	of	beweeg	met	je		 	
	 armen	schuin	naar	beneden) 
•	 Kikker	loopt	verdrietig	naar	huis	 
•	 Kikker	maakt	thuis	een	ontbijtje	 
•	 Eend	laat	haar	thee	op	de	grond	vallen 
•	 Haas	leest	een	boek 
•	 Rat	timmert 
•	 Kikker	danst 
 
Je	kunt	ook	kopietjes	maken	van	
jouw	exemplaar	van	Kikker en de 
vallende ster en de plaatjes door 
elkaar	husselen	en	in	de	kring	
op	de	grond	leggen.	Laat	de	
groep	het	verhaal	op	de	
juiste	volgorde	leggen	
en	bespreek	per	plaat	
wat erop te zien is.  
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Het	verhaal	over	de	vallende	ster	speelt	zich	vooral	
’s	nachts	af.	Voordat	je	gaat	slapen,	kun	je	een	slaap-
liedje	zingen	of	een	slaapversje	opzeggen.	Welke	
liedjes	en	versjes	kennen	de	kinderen	allemaal	al?	 
Denk	hierbij	aan:	 
•	 Slaap	kindje	slaap 
•	 Naar	bed,	naar	bed	zei	Duimelot 
•	 In	de	maneschijn 
•	 Vader	Jacob 
•	 Wiegelied 
 
Zing	vervolgens	samen	een	slaapliedje.	Het	is	
extra	leuk	als	je	bij	het	zingen	knuffels	van	
Kikker en zijn vriendjes in het midden van 
de	kring	legt	en	ze	lekker	toestopt	in	een	
dekentje! 
 
Doen 
Kikker en zijn vriendjes helpen elkaar in 
het	verhaal	om	hun	dromen	en	wensen	
uit	te	laten	komen.	Spreek	met	de	kin-
deren	af	dat	ze	vandaag	allemaal	een	
ander	gaan	helpen	met	iets	lastigs	of	
juist	iets	heel	leuks.	Het	kan	grappig	
zijn	om	hier	een	verrassingselement	
aan	te	koppelen,	bijvoorbeeld	dat	het	
een	geheim	moet	blijven	wie	wie	gaat	
helpen.	Wie	kan	aan	het	einde	van	
de	dag	raden	wie	hem	of	haar	heeft	
geholpen? 

 
Laat	alle	kinderen	een	mooie	tekening	maken	met	
daarop	wat	hij	of	zij	voor	een	ander	in	de	klas	wenst.	
Hang	daarna	alle	tekeningen	op	aan	een	lijn	in	de	
klas.	Je	kunt	eventueel	ook	een	wensboom	neerzet-
ten	in	de	klas	en	alle	tekeningen	daarin	of	rondom	de	
boom	ophangen.	 
Of	hang	een	mooie	uitgeknipte	ster	met	alle	namen	
van	de	kinderen	op	aan	de	lijn	of	in	de	wensboom.	
Zodat	iedereen	schittert	als	een	ster! 
 
Maak	met	de	groep	sterrenkijkers	–	maak	kleine	gaat-
jes	in	de	bodem	van	bijvoorbeeld	een	Pringles-bus	
en	laat	de	kinderen	hun	eigen	sterrenkijker	versieren.	
Vervolgens	kun	je	het	lokaal	lekker	donker	maken	en	
wat	glow	in	the	dark-sterren	ophangen	om	écht	ster-
ren te kijken! 

 
TIP: Theater Terra-voorstelling van Kikker en 
de vallende ster !
Van	15	september	2018	tot	en	met	3	maart	2019	
speelt	Theater	Terra	de	prachtige	musical	Kikker en 
de vallende ster	in	verschillende	theaters	door	het	
hele	land	voor	kinderen	van	vier	jaar	en	ouder.	Na	
de	voorstelling	mogen	kinderen	hun	eigen	wens	op	
een	ster	schrijven	en	met	Kikker	op	de	foto!	Op	de	
website	van	Theater	Terra	vind	je	meer	informatie:	
https://theaterterra.nl/kindervoorstellingen/kikker-en-
vallende-ster/	 
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Tevreden liep Kikker naar huis. En ineens...

Eend en Varkentje vonden het ook een goed plan.
‘Maar wat als er toch geen ster valt?’ vroeg Rat.
‘Dat geeft niet,’ riep Varkentje. ‘Want ik heb zelf sterren geknipt!’
‘Mag ik de sterren gooien?’ vroeg Eend. 
Rat knikte. ‘Dan hebben we nodig...’
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