Lia-Stap 4- kikker

Vertelplaat 3 en 4: Lia is kikker!
Kikker is verliefd
Instapsuggesties
Je laat  de marktgeluiden horen . De kinderen luisteren met de ogen dicht. Vraag aan de
kinderen waar ze nu zijn , als ze dit horen. Wellicht zijn er kinderen die horen dat het een
markt is. Laat dan de foto’s zien van Ruxandra die bloemen koopt op de markt en aan het
kraam staat met de groenten. Dat is wat er aan vertelplaat 3 voorafgaat.
Laat de kinderen vertellen wat er gebeurt. Vraag hen of zij ook naar de markt gaan, met wie.
en of zij ook iets mogen kopen en betalen.
Voor de jongste kleuters geef je de klaspop een rol. De klaspop is bijvoorbeeld verliefd op…
Dan introduceer je vertelplaat 3. Voor de jongste kleuters kan je de vraagjes in de blauwe
kaders gebruiken. Voor de oudere kleuters en de eerste graad kan je hetvolgende doen: Je
vertelt dat Stefan, Lia en Ruxandra van de markt komen. Je vraagt hen hoe ze dat zien (in de
zak van Ruxandra zit een brood en paprika’s. Lia heeft het boeket bloemen in haar handen) Je
trekt de aandacht op de gedachtenwolk en vraagt aan de kinderen of ze deze afbeelding
kennen. Je toont dan dezelfde afbeelding uit het boek “Kikker is verliefd” waarop je ziet dat
Kikker bloemen brengt bij eend . Vraag de kinderen of ze weten wie dit is en wat zijn plannen
zijn. Vertel kort (of laat de kinderen vertellen) dat Kikker verliefd is en bloemen brengt naar
eend.
Lees dan voor. Gebruik voor de vier en vijfjarigen de vragen uit de blauwe kaders om
interactief voor te lezen. Afhankelijk van de beginsituatie kan je ook de tekst voorlezen van
versie**. Voor de oudste kleuters kan je zeker versie**gebruiken en voor de eerste graad
versie***.
Vervolgens voer je een gesprekje aan de hand van vragen over de vertelplaat en over eigen
ervaringen. Luister intens naar de ervaringen van de kinderen. Bij de oudere kleuters kan je
ook gebruik maken van de “weet je’s”- kader om de inhoud te verdiepen.
Kies uit volgende verwerkingssuggesties wat je interessant vindt voor je klas.

