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Voorleestips bij
Kikker is Kikker
Voorspellen

Stel open vragen om kinderen mee te laten denken.
In het verhaal probeert Kikker te vliegen. Wat denk je: gaat dat Kikker lukken? Hoe zou dat aflopen?

Praten over het verhaal

Kikker is eerst heel blij. Hij zegt: ‘Een kikker zijn is het allermooiste dat er bestaat!’
Daarna is Kikker toch verdrietig. Wat is er gebeurd?
Haas houdt van lezen en Varkentje van taarten bakken. Wat vind jij het leukst om te doen?
Waar zou je heel goed in willen worden?

Dansen en zingen

Zing mee met Kikker (Bekijk het filmpje op www.kinderboeken.nl/kikker). Kun jij net zo goed dansen als Kikker?

Kleuren zoeken

Groen is de lievelingskleur van Kikker. Praat samen over kleuren: Welke kleuren ken je? Wat is je lievelingskleur?
Vraag kinderen spullen in de ruimte te zoeken in hun lievelingskleur.

Lekker springen

Kikker kan goed springen. Kun jij dat ook?
Spring samen als kikkers in het rond. Kies dan een ander dier (Haas, Eend, Kikker of Varkentje) en loop
door de ruimte zoals je favoriete dier!

Hmmm, lekker…

Varkentje bakt de lekkerste taarten. Ga thuis aan de slag met het versieren van koekjes of het bakken van een
taart. Varkentje kan goed taarten bakken. Kikker probeert het 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?

Ontdekken

Kikker wil graag vliegen, net als Gans. Verzamel plaatjes van verschillende dieren.
Welke dieren kunnen vliegen? Bekijk ze goed. Hoe zien hun vogels eruit? Wat zijn de verschillen? Kan de één
ook verder of hoger vliegen, denk je?

Creabea

Teken Kikker met vleugels, maak een nieuw omslag voor het boek, knutsel vleugels, vouw een koksmuts of
beschilder een schort.

Kijk op www.geefeenprentenboekcadeau.nl voor meer ideeën!

