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Lestips kleuters: vasco en het groene monster
Instap:

Lestips:

Laat de kleuters een foto meebrengen van een vriendje dat niet
in de klas zit. Dat kan een neefje
of een nichtje zijn, maar ook een
dierenvriendje, zoals een van hun
huisdieren. Laat hen over hun
vriendje vertellen en over de dingen die ze samen graag doen.
Vertel de kleuters dat Matteo ook
een vriendje heeft dat Vasco heet
en dat ze altijd samen voetballen.
Lees dan het boek voor.

- Maak een schimmenspel van het verhaal (zoek een kind, varken, paard, kip, gans, haan, zwaan, ezel en een tractor) en
speel het verhaal na. De kinderen kunnen tijdens het hoekenwerk het verhaal ook zelf naspelen.
- Welke dieren zou Vasco nog kunnen tegen komen op de
boerderij? Leg enkele kranten en tijdschriften op tafel en laat
de kleuters een collage maken van dat dier. Welk dier zouden
ze kiezen? Print ook een figuurtje van Vasco uit, zodat die ook
een plekje in de collage kan krijgen
- Kopieer wat prenten uit het verhaal. Laat de kinderen het verhaal in de juiste volgorde leggen. Neem de laatste prent weg
en verzin samen met de kinderen een verhaal dat niet zo goed
afloopt, waarin Matteo niet met een grasmachine aankomt,
maar met iets anders. Wat zou het kunnen zijn? Laat de kinderen dit tekenen, schilderen,…? Hoe zou Vasco zich dan voelen?
Geef de kleuters een zwart-wit prent van Vasco en laat hen de
emotie hierop aantonen door middel van tekenen, kleuren,…
- Ga een gesprek aan over jaloezie: wat is dat? Wat voel je
dan? Ben je zelf al eens jaloers geweest? Op wie was je jaloers?
Wat deed je dan? Vasco was ook jaloers, waarom? Hoe merkte
je dat in het verhaal?
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....................................................................................................................................................................................................................

Verzamel op rommelmarkten oude prenten, postkaarten, postzegels,… Laat alle kinderen de naam trekken van een vriendje
uit de klas. De kinderen maken, net zoals de illustrator van het
boek, een mooie collage voor hun vriendje. Daarna mogen ze
dit inpakken als cadeautje. Geef ze cadeaupapier, plakband,…

Vasco en het groene monster, Edward van de Vendel & Alain Verster, 4+, € 15,50

