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Lestips kleuters: max maakt een vriend
Instap:

Lestips:

Begin in het midden van de klas
stilzwijgend een mannetje te maken uit verschillende materialen,
net zoals in het boek. Laat de kinderen je spontaan komen helpen.
Vertel aan de kinderen dat je nu
net hetzelfde hebt gedaan als
Max, die zelf zijn eigen vriendje
ineen knutselde. Stel enkele vragen om de nieuwsgierigheid van
de kinderen verder te prikkelen en
lees dan het boek voor.

- Bied in de bouwhoek verschillende materialen aan zodat de
kinderen zelf een vriend kunnen maken. Gebruik dozen, plakband, plastic flessen, schoendozen, plastic dopjes, keukenrollen,... De kleuters mogen de vriend ook een naamkaartje geven
met een zelf verzonnen naam.
- Bespreek met de kleuters wat vriendschap voor hen is. Laat
hen eigenschappen, voordelen en nadelen op een mindmap
tekenen. Schrijf er met stift bij wat de kleuter bedoelt met zijn
tekening. Benadruk tijdens deze oefening dat niemand graag
alleen is en dat het leuk is als iedereen iemand heeft om mee
te spelen.
- Verdeel de kleuters in groepjes en geef iedere kleuter een
kaartje met de foto of het symbooltje van een klasgenootje.
Laat de kleuters per groepje één voor één hun klasgenootje beschrijven terwijl de anderen moeten raden. Als de kleuters het
niet kunnen raden, mogen ze vragen stellen.
- Geef de kinderen een groot stuk stevig (behang)papier, even
groot als de kleuter zelf. Laat hen per twee om beurten op het
papier gaan liggen om elkaars omtrek te tekenen. Daarna maken de kleuters de tekening van hun vriendje af en tekenen ze
erbij wat ze leuk vinden aan het vriend(innet)je. Schrijf er met
stift bij wat de kleuter bedoelt. De tekening mogen ze dan aan
hun vriendje geven.
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Geef alle geknutselde ‘vrienden’ (dozen) een plaatsje in de klas
of in de gang. De kleuters mogen bij hun doos staan terwijl
andere klassen komen kijken. Ze vertellen bij hun doos wie hun
vriend is, hoe hij heet, wat ze zo leuk vinden aan hun vriend,
hoe ze hem maakten,… Sluit af met een heus vriendschapsfeest: zorg voor één lange tafel waar iedereen aan kan zitten
en zorg voor lekkere hapjes.
Max maakt een vriend, Claudia Jong & Kristof Devos, 3+, € 15,95

