Lesbrief

Kikker is een held
Max Velthuijs
Thema: helden en regen
Leeftijd: voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar
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Spel
Het regent heel hard en dat vindt Kikker leuk! Lekker spelen
in de waterplassen en dansen in de regen. Totdat het zo hard
regent dat Kikkers huisje onderloopt met water. Gelukkig
staat het huis van Haas op een heuvel, waardoor Kikker en
zijn vriendjes droog zitten. Maar dan is het eten op… Aan de
hand van het boek Kikker is een held en deze lesbrief leren de
kinderen wat een heldendaad is en leren ze meer over regen.

Kringgesprek
Onderwerp 1: helden
Kikker is een held in dit verhaal. Vonden de kinderen het
dapper wat Kikker heeft gedaan? Zo ja; waarom? Wat betekent het als iemand een ‘held’ is? Kennen de kinderen een
held? Hebben ze zelf wel eens een heldendaad gedaan?

De huizen van Kikker en zijn vriendjes zijn helemaal ondergelopen met water! Speel met de leerlingen het spel ‘de grond
is water’, waarbij er gedaan wordt alsof het lokaal is ondergelopen en de kinderen de grond niet aan mogen raken om
zo niet nat te worden. Dit spel kan worden gespeeld in het
klaslokaal, maar ook op het speelplein of in de gymzaal. Leg
voor de leerlingen een parcours neer dat zij moeten afleggen.
Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met behulp van hoepels,
tafels, stoelen en banken. De leerlingen moet het parcours af
zien te leggen zonder de grond aan te raken.
Tip: Tijdens het spel kan een liedje worden afgespeeld (zoek
op Schooltv.nl naar ‘regenliedje’).

Knutselen

Onderwerp 2: overstroming
Het hele huis van Kikker is ondergelopen met water! Wat
zouden de kinderen doen als dat bij hen thuis zou gebeuren?
Hebben zij een slim idee om het water tegen te houden?
Welke spullen zouden zij van de overstroming proberen te
redden?

In het verhaal redt Rat Kikker uit het water met zijn bootje.
Vouw samen met de kinderen papieren bootjes. Zoek eventueel
op internet een instructiefilmpje om een bootje te vouwen. Laat
na het vouwen de kinderen de bootjes versieren. De bootjes
kunnen opgeplakt worden op een blauw velletje papier zodat
het lijkt alsof het bootje drijft op het water. Uiteraard kan er
ook worden uitgetest of het bootje écht kan drijven op water.

Muziek

Kijken

Zing met de leerlingen deze aangepaste versie van ‘Alle eendjes zwemmen in het water’.
Dappere Kikker zwemt in het water
Falderalderiere, falderalderare
Dappere Kikker zwemt in het water

Er zijn veel leuke filmpjes online te vinden over ‘regen’. Zoek
bijvoorbeeld eens op:
Waar komt regen vandaan?
Het Zandkasteel – ‘Het regent, het regent’
Koekeloere – ‘Lekkend weertje’
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