Lesbrief

Kikker en de horizon
Max Velthuijs
Thema: reizen, vakantie en heimwee
Leeftijd: voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar
kinderen net als Kikker wel eens last van heimwee? Zo ja; wat
doen ze dan? En wat zouden ze Kikker aanraden?
Tip: Om het onderwerp ‘heimwee’ duidelijker te maken aan de
kinderen kunnen twee filmpjes worden getoond. Zoek via een
zoekmachine op: Huisje Boompje Beestje (‘Ik wil naar huis’) en
op Grote Beer op vakantie (‘Een verhaaltje over de ruimte’).

Geheugenspelletje

Rat gaat op reis naar de horizon en Kikker gaat met hem
mee. Kikker krijgt tijdens de reis last van heimwee. Hij mist
zijn vrienden thuis. Maar Rat is nog lang niet klaar met zijn
avontuur… Aan de hand van het boek Kikker en de horizon
en deze lesbrief leren de kinderen meer over op reis gaan en
de (soms iets minder leuke) gevoelens die daarbij komen
kijken.

Kringgesprek
Onderwerp 1: op reis gaan
Kikker en Rat gaan samen op reis. Ze zijn nog nooit zo ver van
huis geweest! Vraag in de vorm van een kringgesprek waar de
kinderen op vakantie zijn geweest. Met wie gingen zij op vakantie? Vonden ze het daar mooi? Wat hebben ze daar gedaan?
Onderwerp 2: niet kunnen slapen
Kikker kan de eerste nacht van de reis niet goed in slaap vallen. Hij is zelfs een beetje bang omdat hij allerlei vreemde
geluiden hoort… Hebben de kinderen tips voor Kikker om
beter te kunnen slapen? Wat doen zij als zij niet in slaap kunnen vallen? Dromen de kinderen wel eens? Zo ja; waarover?
Onderwerp 3: heimwee
Kikker heeft aan het einde van het verhaal last van heimwee.
Dit vindt hij een heel naar gevoel. Gelukkig gaan Rat en Kikker snel naar huis zodat zij hun vrienden weer kunnen zien
en lekker in hun eigen bedje kunnen slapen. Vraag aan de
kinderen om uit te leggen wat heimwee betekent. Hebben de

Rat gaat in dit verhaal op reis en pakt zijn rugzak in. Hij
neemt allerlei spullen mee. Speel met de kinderen klassikaal
het spel ‘ik ga op reis en ik neem mee’. Dit gaat als volgt: om
de beurt noemt een kind een item dat hij of zij mee zou nemen op reis. Het kind dat daarna aan de beurt is, noemt het
eerder genoemde item en voegt hieraan zijn eigen item toe.
Het volgende kind noemt dan weer de twee eerder genoemde
items en zijn eigen item. Slinger zo de klas door totdat de
kinderen de items niet meer kunnen onthouden.

Beweging
Rat leidt de reis en bepaalt dus waar hij en Kikker heen gaan.
Deel de kinderen in groepjes op en laat hen een leider van het
groepje kiezen. Deze leider loopt voorop en de andere groepsleden moeten de leider nadoen. Als de leider huppelt, moet
de rest dit ook doen; als de leider onder een tafel doorkruipt,
moet de rest dit ook doen; als de leider gaat zitten, moet de rest
dit ook doen. Laat de kinderen van leider wisselen na een paar
minuten, zodat iedereen aan de beurt komt. Deze oefening kan
in het klaslokaal worden gedaan, maar ook op het speelplein of
in de gymzaal zodat de kinderen meer ruimte hebben.

Tekenen
In het verhaal wil Rat graag naar de horizon, want deze vindt
hij zo mooi. Laat de kinderen hun ideale horizon tekenen.
Hun horizon mag uit van alles bestaan: hun droomhuis, een
prinses, een favoriet filmkarakter of hun lievelingsdier. Om de
horizon er nog mooier uit te laten zien, kunnen extra knutselmaterialen worden gebruikt zoals propjes crêpepapier of glitterstickers. Laat de kinderen aan het einde van de tekensessie
over hun horizon vertellen.
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