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Lestips kleuters: DE GROTE HOND
Instap:

Toon foto’s van verschillende rassen honden. Laat de kinderen de
honden goed bekijken. Ze mogen
smileys op de foto’s plakken zodat
duidelijk wordt of er veel kinderen
bang zijn van bepaalde honden of
niet. Welke hond maakt hen bang?
Welke hond lijkt net leuk? Hebben
de kleuters zelf een hond thuis?
Is die om bang van te zijn of is die
hun vriendje geworden? Kan een
hond ook je vriend zijn? Op dezelfde manier als een mens, of toch
anders?

Lestips:

- Speel een poppenspel over een jongen en een hond.
De jongen speelt alleen. Hij bouwt torens, hij speelt met de auto’s,…. De
jongen gaat in de tuin spelen en klimt in de boom. Hij valt eruit en kan niet
meer rechtstaan. Hij weent. Na een tijdje komt een hond voorbij en bekijkt
de jongen. Hij snuffelt en bekijkt de jongen, daarna gaat hij naar binnen
en blaft luid tot mama hem hoort. Mama komt buiten en helpt de jongen. Ze
gaan naar het ziekenhuis en komen terug met een gips. Vanaf die dag zijn de
jongen en de hond onafscheidelijk. De hond helpt de jongen, duwt zijn rolstoel, brengt zijn eten,….
- Kopieer de prenten uit het boek waarbij het kind de weg van
thuis naar school aflegt terwijl hij bang is en de prenten waarbij
hij dezelfde weg met de hond aflegt. Laat de kleuters de prenten in de juiste volgorde leggen. Bekijk op de prenten de reacties van de andere hond, de boze man,….
- Laat de kinderen in kleine groepjes het verhaal naspelen: één
kleuter is de jongen, iemand de boze hond, de boze man,…

Afronding:

Laat de kleuters vertellen wat hun ideale hond is: Hoe ziet die
eruit? Welke kleuren? Hoe heet hij? Laat de kleuters dit schilderen. Laat hen achteraf fantaseren over hoe het een dag met
hun hondje eruit zou zien. Welke leuke dingen zouden ze samen
doen? Hoe kan de hond de kinderen helpen?
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