Voorleesfeest!
PRENTENBOEKEN VOOR ÁLLE KINDEREN

Zet maar vast in de agenda: op 5 april ligt het prentenboek Kikker is Kikker van Max
Velthuijs in de boekhandel, voor maar twee euro! Dat betekent voorleesplezier op de
groep én thuis. Hoe maak jij er een voorleesfeestje van op het kinderdagverblijf?

pak Kikker is Kikker er vaker bij. Als je
het prentenboek vaker voorleest raken
de kinderen steeds actiever betrokken bij
het verhaal. Het wordt dan een feest van
herkenning! De herhaling heeft ook een
positieve invloed op de taalvaardigheid
van kinderen. Ze gaan het verhaal beter
begrijpen, onthouden steeds meer woorden en leren steeds meer over het thema
van het boek. Zeker als de pm’er steeds
andere activiteiten doet bij het boek.
Wanneer kinderen het verhaal en de
woorden beter kennen, kunnen ze er ook
steeds beter gesprekjes over voeren.

TEKST TESSA VAN VELZEN, SARDES BEELD UITGEVERIJ LEOPOLD

VOER LEUKE GESPREKJES
MET KINDEREN

JAAR
VAN 2 TOT 6

MEER MATERIALEN:
• Nog meer suggesties voor een
voorleesfeestje vind je op:
www.geefeenprentenboek
cadeau.nl.
• De kleuteruniversiteit heeft een
lesproject gemaakt bij Kikker is
Kikker. Speciaal voor de cam
pagne is deze te koop van 1
tot en met 14 april.
• Kijk voor kikker in de klas op:
www.kidshelden.nl.
• Zing het kikkerlied!
www.kinderboeken.nl/
karakter/kikker.

H

oe zet je een prentenboek doelgericht in? Het begint met goede voorbereiding. Lees het boek
Kikker is Kikker daarom eerst zelf. Wat
zijn de belangrijkste woorden uit het
prentenboek? Maak een lijst met de
woorden die cruciaal zijn om het verhaal
te begrijpen. Je kunt denken in woordclusters; bijvoorbeeld vliegen en vleugels,
taart, bakken en oven. Bij oudere, taalvaardige peuters kun je ook woorden
kiezen als heerlijk, gewoon, knap of ‘een
kikker van niks’ en boffen. Zoek daarna
materialen bij het boek om een thematafel te maken. Denk bijvoorbeeld aan
knuffels van de dieren, een vishaak of
hamer van Rat, een koksmuts of pollepel
van Varkentje en een boek van Haas.
Gebruik de thematafel iedere keer
dat je voorleest!

LEES KIKKER IS KIKKER
VAKER VOOR
Bekijk de eerste keer dat je het boek erbij
pakt uitgebreid de kaft en bekijk de platen. Doe met kinderen een voorspelling:
wat zal kikker gaan doen? Lees de volgende keer het hele verhaal voor en stel kinderen vragen om ze actief te betrekken.
Als de kinderen het verhaal al een beetje
kennen, kun je ze denkvragen stellen en
vragen naar verbanden in het verhaal.
Stop niet met één keer voorlezen, maar

Je kunt dus allerlei vragen aan kinderen
stellen over het boek. Vragen om het
verhaal te voorspellen, voorkennis te
activeren, creativiteit te stimuleren of verhaalbegrip te controleren. Met het type
vragen dat je stelt, kun je differentiëren
naar leeftijd of taalniveau. Horen kinderen het verhaal voor het eerst? Stel dan
vooral vragen om het verhaal te voorspellen en vraag naar eigen ideeën van kinderen. Als je samen de kaft bekijkt vraag
je bijvoorbeeld: ‘Wie is dit? Kennen jullie
kikker?’ (Herinner eventueel aan eerdere
boekjes). ‘Wat heeft kikker nou om zijn
armen? Ik denk dat het vleugels zijn. Kikkers kunnen
toch niet vliegen?! Wat
denk jij dat kikker gaat
doen?’ Vraag door naar

de eigen gedachten van kinderen.
Kennen kinderen het verhaal al beter?
Laat ze dan verbanden leggen en stimuleer hun creativiteit. Bijvoorbeeld: ‘Varkentje kan goed taarten bakken. Kikker
probeert dit ook, maar de taart verbrandt!
Hoe kan het dat de taart van Kikker mislukt? Wat doet kikker anders dan varkentje? Wat zou je kikker voor tip geven? Of:
Welk dier zou jij het liefst willen zijn?’

CREATIEVE ACTIVITEITEN
Behalve praten met kinderen over het
verhaal, kun je creatieve activiteiten doen.
Zo maken kinderen zich het verhaal nog
meer eigen. Bijvoorbeeld:
• Kikker kan goed springen. Kunnen de
kinderen dat ook? Maak samen kikkersprongen door de ruimte (zie ook de
yoga-oefening op de volgende pagina!).
Bekijk samen met peuters een filmpje
over kikkers. Hoe hoog kunnen kikkers
eigenlijk springen? Hoe gebruiken ze
hun poten daarbij? Spring nog een keer
met de kinderen door de ruimte.
• Groen is de lievelingskleur van Kikker.
Praat met kinderen over kleuren. Welke
kleuren kennen zij? Wat is hun lievelingskleur? Vraag kinderen spullen in
de ruimte te zoeken in hun lievelingskleur.
• Kikker wil graag vliegen, net als gans.
Voer een gesprekje met kinderen over
vliegen. Verzamel plaatjes van verschillende vliegende dieren en bekijk de verschillende dieren die kunnen vliegen.

Stichting Geef een (prenten)boek
cadeau heeft de missie om alle
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen
de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en verschillende landelijke organisaties bundelen hiervoor hun krachten. Ze
stellen elk jaar een jeugd- en een
prentenboekklassieker beschikbaar voor een klein bedrag. Het
klassieke prentenboek is voor € 2
te koop in de boekhandel. Zo kun
je het makkelijk cadeau geven.
Door de nadruk te leggen op
‘geven’, hoopt de stichting alle
kinderen te bereiken. Ook de
kinderen die, om wat voor reden
ook, thuis geen boeken hebben.

Hoe zien hun vleugels eruit? Wat zijn de
verschillen? Kan de één ook verder of
hoger vliegen dan de ander denk je?
• Kikker is Kikker biedt veel mogelijkheden voor knutselactiviteiten. Teken
kikker met vleugels, maak een nieuwe
kaft voor het boek, knutsel vleugels,
een koksmuts of beschilder een schort.

BETREK (GROOT)OUDERS BIJ
HET VOORLEZEN
Ook leuk (én nuttig): ouders en grootouders betrekken bij het voorleesplezier.
Organiseer bijvoorbeeld een voorleesochtend, waarop je ouders uitnodigt
op de groep. Hang werkjes op en
geef tips voor activiteiten thuis. Of
vraag ouders om mee te koken. Ook
leuk: vraag kinderen een foto mee te
nemen van hun favoriete voorleesplekje
thuis. Hang deze boven de thematafel en
laat zien: wij lezen met z’n allen voor! <
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