Lesbrief

Kikker en het vogeltje
Max Velthuijs
Thema: dood, begrafenis en vogels
Leeftijd: voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar
Onderwerp 3: rouwen
Als een dier of mens komt te overlijden is dat natuurlijk heel
verdrietig. Vraag aan de kinderen of zij weten wat ‘rouwen’
betekent. Als zij dit niet weten, probeer het dan uit te leggen
aan de hand van het boek. Bijvoorbeeld dat Kikker moest
huilen tijdens de begrafenis. In het boek gaan Kikker en zijn
vriendjes tikkertje spelen na de begrafenis; waarom zouden zij
dit doen?

Bewegen
Varkentje ziet een vogeltje dat op zijn rug ligt. Zou hij ziek
zijn? Of misschien ligt hij te slapen? Kikker en zijn vriendjes
komen erachter dat het vogeltje dood is. Ze gaan hem met z’n
allen begraven. Aan de hand van het boek Kikker en het vogeltje en deze lesbrief maken de kinderen kennis met de concepten ‘dood’ en ‘begrafenis’.

Kringgesprek
Onderwerp 1: dood
Het leek net alsof het vogeltje sliep, maar Kikker en zijn
vriendjes komen erachter dat het vogeltje dood is. Weten de
kinderen wat het betekent als iemand dood is? Wat gebeurt
er als een dier of een mens dood gaat (probeer verschillende
antwoorden te krijgen van de kinderen, om zo te laten zien
dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ antwoord is)?

In het boek spelen Kikker en zijn vriendjes tikkertje na de
begrafenis. Hierdoor zien ze in dat het leven super leuk is!
Laat de kinderen ook tikkertje spelen op het speelplein of in
de gymzaal.

Knutselen
Aan het einde van het boek zien Kikker en zijn vriendjes een
vogeltje in de boom zitten. Deze fluit heel mooi. Kunnen de
kinderen een vogel nadoen? En welke vogels kennen zij?
In een filmpje op Schooltv uit HoelaHoep (zoeken op ‘vogels’) wordt gedemonstreerd hoe de kinderen gemakkelijk
een etagère vol lekkers kunnen maken voor vogels. Met
deze etagère zullen ze vast veel vogeltjes blij maken! Tijdens
het knutselen kan een liedje dat over verschillende soorten
vogeltjes gaat worden gedraaid (op Schooltv zoeken naar
vogels+liedje).

Onderwerp 2: begrafenis
Varkentje vindt een dood vogeltje op de grond. Hij en zijn
vriendjes besluiten om het vogeltje te begraven. Bespreek met
de kinderen of zij wel eens een begrafenis hebben meegemaakt.
Wat gebeurt er op een begrafenis? Zijn er misschien verschillende soorten begrafenissen (denk hierbij aan tradities met begrafenissen uit verschillende geloven of culturen, of crematies)?
Tip: In een filmpje op Schooltv uit Sesamstraat (zoeken op
‘begrafenis’) wordt een mus begraven door onder andere
Tommie en Ieniemienie. Dit filmpje kan gebruikt worden als
extra gespreksstof.
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