Lesbrief

Kikker in de kou
Max Velthuijs
Thema: winter, kou en elkaar helpen
Leeftijd: voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar
Knutselen
De vriendjes van Kikker vinden het erg leuk om in de sneeuw
te spelen. Maak samen met de kinderen kleine sneeuwmannetjes om zo het wintergevoel in de klas te krijgen. Zoek
op YouTube naar ‘Hoe maak ik een sneeuwman’, voor een
filmpje waarin wordt uitgelegd hoe deze sneeuwpoppetjes
gemaakt kunnen worden.

Opwarmen

Kikker vindt de winter helemaal niet leuk. Het is ook zo
koud! Gelukkig helpen zijn vriendjes hem. Aan de hand van
het boek Kikker in de kou en deze lesbrief leren de kinderen
meer over de winter en hoe vrienden elkaar kunnen helpen.

Kikker heeft het heel koud in het verhaal. Een manier om
jezelf op te warmen is door te bewegen. Zet een muziekje
aan en laat de kinderen een beweging bedenken waardoor zij
warm worden (bijvoorbeeld springen, huppelen of met armen
zwaaien). Vervolgens doet ieder kind zijn beweging voor en
doet de klas deze na. Zorg ervoor dat ieder kind zijn beweging heeft kunnen doen.

Kringgesprek
Onderwerp 1: seizoenen
Varkentje vindt winter het fijnste seizoen. Kikker houdt meer
van de zomer. Wat zijn de verschillende kenmerken van ieder
seizoen? Hoe weet je bijvoorbeeld of het lente of winter is?
Welk seizoen vinden de kinderen het fijnst en waarom?
Tip: Als startpunt van dit gesprek kan een filmpje (zoek op
Schooltv naar lente zomer herfst) worden getoond.
Onderwerp 2: kou
Houden de kinderen van de kou net als Varkentje? Of zijn zij
meer als Kikker die niet van de kou houdt? Wat kan je doen
tegen de kou? Welke leuke dingen zijn er te doen in de kou
(denk aan een sneeuwballengevecht, schaatsen en warme chocolademelk drinken)?
Onderwerp 3: elkaar helpen
De vriendjes van Kikker verzorgen hem als hij zich niet zo
goed voelt door de kou. Ze maken lekkere soep voor hem en
geven hem warme kleding. Ze helpen hem de winter door.
Wat vinden de kinderen hiervan? Zouden zij dit ook doen
voor hun vrienden? Wanneer hebben zij iemand geholpen?
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