Lestips bij de prentenboeken
- Daar buiten loopt een schaap
- Op een grote paddenstoel

In deze prentenboeken staan elk 12 bekende kinderliedjes.
Kinderen leren onze taal door met ons te praten en te zingen.
Laat de prenten zien en zing zelf de liedjes met ze.
Melodie vergeten?
Bij de boekjes in kartonversie zit een cd waarop de liedjes op te horen zijn.
Ook is er een webpagina waarop je alle liedjes kunt beluisteren.
Daar vind je ook kleurplaten en tekenopdrachten die bij de boeken horen.
www.kinderliedjesboek.nl
'Daar buiten loopt een schaap' is geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar.
Natuurlijk snappen baby's nog niet alles wat er op de prenten te zien is. Dat is niet erg.
Je kunt beginnen met woorden: schaap, bloem, kip.
.Als ze iets ouder worden zullen ze steeds meer in de tekeningen gaan zien en begrijpen.
In 'Op een grote paddenstoel staan ook liedjes die veel op de peuterspeelzaal worden gezongen zoals
'olifantje in het bos'. Dit boek is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.
In deze tekeningen zijn meer details te zien.
muis en spin
In 'Daar buiten loopt een schaap' zie je op elke pagina een muis. Op elke bladzijde heeft de muis een
voorwerp. Op de allerlaatste bladzijde zie je dat hij alles mee heeft genomen naar zijn holletje.
Laat de kinderen opnoemen wat de muis allemaal heeft en waar het vandaan komt.
In 'Op een grote paddenstoel' zie je in elke prent een spin die op zoek gaat naar een vriendinnetje.
In de prenten worden beeldverhalen verteld. Kijk samen met de kinderen goed naar de tekeningen. Laat
ze opnoemen wat ze allemaal zien.
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Opmerkingen en tip bij de prenten uit 'Daar buiten loopt een schaap'
Zwanen
Vraag de kinderen waar ze naar toe varen.
Hoe ziet Engeland er uit?
Ozewiezewoze
Wat doen de bijen allemaal?
(de kinderen spelen verstoppertje)
Klap eens in je handjes
Wie klappen er allemaal in hun handjes en waarom?
De muis klapt in haar handjes omdat het ene konijn het andere konijn gaat redden.
De kevers klappen in hun handjes omdat het andere kevertje op zijn hoofd staat.
Slaap kindje slaap
Wie slapen er en wie is wakker?
Noem op: beer slaapt, de maan slaapt, broertje slaapt, muis slaapt etc...alleen jij bent wakker.
Word jij ook wel eens wakkermidden in de nacht terwijl iedereen slaapt?
Schuitje varen
Is dit een boot?
Wat doen ze allemaal?
poesje mauw
Wat is poesje mauw van plan?
Waarom vliegen de vogels weg?
eendjes
Hoeveel kinderen heeft mama-eend?
Wat is er raar aan het 4e eendje? (badeend)
Welke dieren zie je nog meer?
Het regent
Wie vind het leuk dat het regent en wie niet?
Als je - net als muis - een natte tak boven je hoofd houdt na de regen,
heb je een andersom-paraplu. Daar wordt je weer nat van.
Rije rije
Het knuffelkonijn is uit de kiepauto gevallen. Kennelijk 'wilde' hij niet rijden.
Het kindje pakt hem op: 'Dan draag ik je'.
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Opmerkingen en tip bij de prenten uit 'Op een grote paddenstoel'
Beren
Je ziet nog twee coupletten afgebeeld. Welke?
Ik zag twee apen wortels schrapen.
Ik zag twee slangen de was ophangen.
Iene miene mutte
Welke lollie wil muis? Ze kan niet kiezen. Hoe doet ze dat?
Dat doet ze door het liedje te zingen.
Koetje en kalfje
Laat kinderen het verhaaltje uit het liedje vertellen bij de prent.
Welke dieren zie je nog meer in de wei?
Clowntje Piet
Wie zitten er allemaal in het publiek?
Welke muziekinstrumenten zie je?
Zo gaat de molen
Welke molens zie je allemaal?
Op een grote paddenstoel
Wie is Spillenbeen?
Zijn moeder zegt: 'ik had nog zo gezegd: 'niet wippen!'
Olifantje in het bos
Waarom mag olifantje de staart van zijn moeder niet loslaten?
Welke dieren zie je allemaal, en wat zouden ze willen.
Hoofd Schouders
De lichaamsdelen waar het over gaat zijn rood.
Laat kinderen ze aanwijzen.
Zing het liedje en laat kinderen hun eigen lichaamsdelen aanwijzen.
Helikopter
Welke dingen uit andere liedjes zie je allemaal in het klein?
Bus
Wie heeft er wel eens in een bus gezeten?
Waar zouden ze naar toe gaan?
Waar wil de beer naar toe?Laat de kinderen het zelf verzinnen.
Zou muis de bus missen?
Maneschijn
In het lied gebeurt heel veel.
Kun je alles terugvinden in de tekening?
Stationnetje
In elke wagon zie je iemand uit een eerdere prent.
Waar komen ze vandaan?
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