Lesbrief Kikker

Boek: Kikker vindt een vriendje
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap

Wat je met vriendjes allemaal kunt doen
* Met vriendjes kan je allerlei leuke dingen doen, je
kunt dingen aan elkaar vertellen, bijvoorbeeld waar
je naartoe op vakantie bent geweest, of dat je een
mooi liedje hebt gehoord. Laat elk kind vertellen wat
het voor leuks aan zijn vriendje zou willen vertellen.
Zing met z´n allen het Kikker vindt een vriendje-lied.
Het Kikker vindt een vriendje-lied
(wijze: Kortjakje/Olifantje)
Haas en Varken, Eend en Rat,
Kikker die heeft vriendjes zat
Toen was daar de kleine Beer
Dat was weer een vriendje meer
Ja hij hoort er ook nog bij
Daarom zijn wij nu zo blij!

Het boek (voor)lezen, plaatjes kijken
In Kikker vindt een vriendje wordt beschreven hoe
Kikker en Beer hele goede vriendjes worden. Eerst
kennen ze elkaar helemaal niet, maar aan het eind
van het boek zijn ze onafscheidelijk. Lees het boek
met de kinderen. Naar aanleiding van de tekst en de
tekeningen kunnen een aantal vragen gesteld worden:
Waarom worden Kikker en Beer zulke dikke vrienden?
Als jij berenkoekjes ging bakken, wat zou je daar dan
allemaal voor dingen in doen?
Iedereen is dol op Beertje, toch wil hij op een gegeven
moment weg, waarom wil hij dat? En waarom komt hij
ook op een gegeven moment toch weer terug? Wat zou
jij doen als je Beer was? Zou je dan ook het liefst bij
Kikker zijn?
Hoe zie je in het boek dat Kikker verdrietig is? En hoe
zie je dat hij blij is?
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* Je kunt met een vriendje ook dingen delen. Deel
rozijnendoosjes uit. Om en om krijgen de kinderen
een doosje, het kind dat het doosje heeft verdeelt de
rozijntjes tussen zichzelf en een kind dat geen doosje
heeft, zo verdelen alle kinderen eerlijk de rozijntjes.
* Ook verdrietige dingen kun je met een vriendje
delen. Laat elk kind om beurten vertellen. Is het fijn
om verdrietige dingen te delen? Voel je je nu minder
verdrietig?
* Je kunt ook samen tekenen en kleuren – groepjes
van vijf, ieder krijgt een kleurplaat van Kikker en
zijn vriendjes, vijf keer wordt de kleurplaat 		
doorgeschoven.
Eerst kleurt iedereen Kikker, doorschuiven – dan
wordt Varken ingekleurd enz., tot de hele plaat
ingekleurd is. Zie voor kleurplaat www.leopold.nl

