
OP ZOEK NAAR EEN VRIENDJE

Ver weg in het zuiden is een blauwe pinguïn geboren. De

andere pinguïns vragen: ‘Ben jij wel een echte pinguïn?’

Ze vinden dat Blauwe Pinguïn er anders uitziet en lopen

weg. Blauwe Pinguïn blijft alleen over. Zijn dagen zijn vol

eenzaamheid.

Vraag de kinderen of zij zich wel eens alleen voelen. Houd

een kort gesprek over anders zijn en je alleen  voelen. 

Suggesties voor vragen:
- Voel jij je wel eens alleen?

- Hoe voelt het om alleen te zijn?

- Wat doe je als je alleen bent?

- Wat doe je als je niet meer alleen wilt zijn?

- Heb jij iets wat andere kinderen niet hebben?

- Hoe vind je dat?

Blauwe Pinguïn droomt elke nacht en maakt in zijn

 dromen een lied. Hij hoopt dat er eens een vriendje zal

komen.

Gebruik dit blad als spelbord. Leg het blad op tafel en

maak een pad van dertig teldopjes of kleine snippers

 papier vanaf Blauwe Pinguïn naar een zwarte pinguïn,

die aan het begin van het pad komt te staan. Gebruik een

speelfiguur of knuffel van een pinguïn voor de zwarte

pinguïn. 

Kleine Pinguïn (de zwarte pinguïn) hoort het lied van

Blauwe Pinguïn. Gooi om de beurt met de dobbelsteen en

laat Kleine Pinguïn het aantal stappen gelijk aan het aan-

tal gegooide ogen over het pad lopen. Steeds komt Kleine

Pinguïn iets dichterbij om naar het lied van Blauwe

 Pinguïn te luisteren. 

Aan het eind van het pad ontmoeten Kleine Pinguïn en

Blauwe Pinguïn elkaar. Ze zingen en spelen samen. Vanaf

dat moment is Blauwe Pinguïn nooit meer alleen.

Tekst: Els van Dijck en Anke van Boxmeer

j a n ua r i  – Het lied van de blauwe pinguïn

De tekst op deze pagina kwam tot stand in samenwerking met Kleuteruniversiteit.

Voor een uitgebreid lesprogramma, zie www.kleuteruniversiteit.nl.
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