Lesbrief Kikker viert feest!
Max Velthuijs

Leeftijd vanaf 3 jaar
Thema feestvieren, jarig zijn

Kringgesprek
Onderwerp 1: feestvieren
Kikker geeft een feestje omdat het lente is!
Vragen:
• Wat doen Kikker en zijn vriendjes allemaal op
Kikkers lente feestje?
• Wat doe jij zelf als je een feestje viert? Waar denk
je aan bij ‘feest’?
• Kikker viert feest omdat het lente is. Wanneer heb
jij weleens een feestje gevierd?
• Kikker en zijn vriendjes genieten van een
geweldig feestje. Wat mag er écht niet ontbreken
op zo’n leuk en fijn feestje?
Onderwerp 2: jarig zijn
Hoera! Wanneer vier je nou echt feest…?
Als je jarig bent!

Vragen:
• Hoe voel je je als je jarig bent? Is dat spannend of
leuk? Of juist allebei?
• Kikker en zijn vriendjes hangen slingers op en
bakken taart voor hun feestje. Wat doe je allemaal
(nog meer) als je jarig bent? En wat doe je thuis op
je verjaardag en wat doe je in de klas?
• Waar verheug je je het meest op aan jarig zijn?
Wat vind je het leukst aan je verjaardag?

Spelen en zingen
Kikker is jarig! En bij jarig zijn hoort natuurlijk een
verjaardagsfeestje. Bereid met de groep Kikkers verjaardag voor om die vervolgens te gaan ‘na spelen’.
Extra leuk is het natuurlijk als je knuffels van Kikker
en zijn vriendjes daarbij in de klas hebt!
Maak samen met de groep een boodschappenlijstje
voor Kikkers verjaardag. Hiervoor kun je onderstaand
lijstje als leidraad gebruiken. Zorg van tevoren dat je
deze spullen (let op: sommige spulletjes zijn natuurlijk het fijnst om te hebben in de vorm van plastic
speelgoed!) in de klas hebt. Verstop de spulletjes in de
klas en laat de kinderen een voor een op zoek gaan.

Wie heeft er nog aanvullingen voor het boodschappenlijstje?
• Taart
• Een taartschep
• Limonade en/of bekertjes
• Slingers
• Feesthoedjes
• Een muziekinstrument, zoals een tamboerijn
• Een cadeautje, bijvoorbeeld een mooie kralenketting die Kikker (de jarige) om mag doen
Nu kunnen we Kikkers verjaardag gaan vieren! En bij
een verjaardag hoort zingen voor de jarige. Speciaal
voor Kikkers verjaardag is er een superleuke video
met een liedje en dans gemaakt. Oefen het lied samen
met de groep en zing en dans met Kikker:
www.kinderboeken.nl/kikker

Welke verjaardagsliedjes kent de klas nog meer?
Kunnen ze die ook voor Kikker zingen?

Na het zingen en dansen is het nog tijd voor een spelletje op Kikkers verjaardag: Stoelendans op z’n Kikkers!
Ga met de groep naar de speelzaal of een grotere
ruimte. Leg daar een aantal matten of andere platte
voorwerpen neer waar de kinderen goed en stevig op
kunnen staan. Het aantal matten is afhankelijk van de
grootte van de groep. Vertel dat de matten ‘leliebladen’
in het water zijn, waar kikkers graag op springen als
de muziek gestopt is.... De kinderen springen als een
kikker in de rondte. Er is steeds één lelieblad te weinig. Wanneer de muziek stopt mag er maar één kikkertje op ieder lelieblad zijn gesprongen (in een grotere
groep 2 kinderen). En valt er dus een kikkertje af. Elke
volgende keer haal je een mat weg. Wie wint er uiteindelijk de stoelendans van Kikkers verjaardag?!
Doen
1. Maak een feestelijke slinger in de klas met alle verjaardagen erop. Eén van Kikkers vriendjes, Varkentje, kun je hierbij als inspiratiebron gebruiken: maak
van alle kinderen een echt feestvarkentje! Knip van
tevoren van wat steviger roze papier varkentjes uit
en teken daar een gezichtje op. Op de buikjes van de
varkentjes plak je foto’s van de kinderen. Plak de varkentjes op een vel gekleurd papier en laat de kinderen
het naar hartenlust versieren met glitters en confetti.
Schrijf de verjaardagen van ieder kind op zijn eigen
varkentje en hang de varkentjes aan een touw op in de
klas. Zo vergeet niemand meer een feestje!

2. Op je verjaardag is het altijd leuk om verjaardagspost te krijgen! Zorg voor stevige kaartjes van karton
waarop de kinderen aan de slag kunnen met stempels,
kleurpotloden of stiften, stickers, glitters etc. Zo zijn
er altijd verjaardagskaarten op voorraad om op te sturen naar een jarige. Wie maakt er een leuke tekening
van Kikker voor op de verjaardagskaart? Zorg ervoor
dat de achterkant ‘ongeknutseld’ blijft, zodat je er als
leerkracht nog wat op kunt schrijven.
3. Kikker wordt 30 dit jaar! Er zijn de afgelopen jaren
heel veel mooie boeken over Kikker verschenen. Lees
gedurende een periode dagelijks voor uit een Kikkerboek. Maak na het voorlezen van de boeken met de
kinderen tijdens een afsluitend kringgesprek een eigen Kikker-verhaal aan de hand van voorwerpen die
een grote rol speelden in de boeken die jij hebt voorgelezen.

Leg de voorwerpen in het midden van de kring.
Denk bijvoorbeeld aan:
• slingers (uit Kikker geeft een feestje)
• een groot hart (uit Kikker is verliefd)
• een ster (uit Kikker en de vallende ster)
• een knuffelvogeltje (uit Kikker en het vogeltje)
• een sjaal en/of een muts (uit Kikker in de kou)
Weten de kinderen nog welk voorwerp bij welk verhaaltje hoorde? Wat gebeurde er ook alweer in het
verhaal? Zou het de groep misschien zelfs lukken om
samen een verhaaltje te maken met alle voorwerpen
die hier liggen? Zin voor zin?
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