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Spreken en luisteren

Deze les vervangt van groep 4 les 11 van 
thema 7 (blz. 56 handleiding B) en sluit aan bij 
Valentijnsdag. De les kan ook worden gebruikt 
als extra oefenmateriaal.

Tijdsduur
20 minuten

Doel
De kinderen kunnen zich in de gedachten van 
een ander verplaatsen.

Materiaal
• Werkblad ‘Kikker is verliefd’.

Voorbereiding
Haal het boek Kikker is verliefd uit de 
bibliotheek.

Werkwijze
Vraag de kinderen of zij weten wat Valentijnsdag 
is. (Het is een dag waarop je iemand die je lief 
vindt wat extra aandacht geeft. Veel verliefde 
mensen doen iets speciaals op Valentijnsdag. Ze 
sturen een kaart of kopen een cadeau.)
Vertel dat Kikker in het boek ook verliefd is. 
Lees het verhaal voor.

Schrijf de volgende zin uit het boek op het bord: 
Blijf maar een paar dagen lekker onder de wol. 
Vraag de kinderen te bedenken door wie en 
waarom deze zin wordt gezegd. (Varkentje zegt 
het als Kikker vertelt dat hij zich niet lekker 
voelt. Varkentje denkt dat hij kou heeft gevat 
en zegt dan dat hij maar lekker onder de wol 
moet gaan.) Vinden ze het lief dat Varkentje 
dit tegen Kikker zegt? Kunnen ze zich dat 
voorstellen? Concludeer dat het goed is om je 
soms voor te stellen dat je iemand anders bent. 
Als je dat doet, kun je de ander beter begrijpen. 
Bijvoorbeeld als die ander verliefd is en anders 
doet dan anders.

Deel daarna het werkblad uit en laat de 
kinderen in duo’s werken. Ze kunnen zelfstandig 
met de opdrachten aan de slag.

Afsluiting
Bespreek na afloop de opdrachten. Konden de 
kinderen bij elke zin bedenken wie het gezegd 
had en waarom? En begrepen ze tijdens de 
Klaar?-opdracht bij het hardop zeggen meteen 
hoe de ander zich voelde?

Aandachtspunt
Als de kinderen de opdrachten op het werkblad 
nog lastig vinden, oefen dan samen met de 
eerste zin. 

Antwoorden
1   Kikker, omdat zijn hart zo tekeer gaat en hij 

zich helemaal niet goed voelt.
2   Varkentje, bijvoorbeeld omdat hij Kikker 

gerust wil stellen en wil helpen.
3   Varkentje, omdat Kikker er opeens heel blij 

uitziet en niet meer zo verdrietig is als net.
4   Kikker, omdat hij nu weet dat hij niet ziek is, 

maar verliefd.
5   Varkentje, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat 

kikkers en eenden niet verliefd op elkaar 
kunnen worden.

6   Kikker, omdat hij Eend graag blij wil maken 
en nadenkt over wat zij leuk zal vinden.

7   Eend, omdat ze vindt dat Kikker zo raar en 
anders doet.

8   Eend, omdat ze niet wil dat Kikker wat 
overkomt, omdat ze van hem houdt.

Kikker is verliefd
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Lees de zinnen.

Wie zegt het? Kikker, Varkentje of Eend?
Waarom zegt hij of zij het?

Praat er samen over.

1  ‘Ik voel me niet lekker.’
2  ‘Misschien heb je kou gevat.’
3  ‘ Zo te zien, gaat het al een stuk beter met 

je.’
4  ‘Ik voel me fantastisch!’
5  ‘ Een kikker kan niet verliefd zijn op een 

eend.’
6  ‘Eend zal vast heel blij zijn met die bloemen.’
7  ‘Wat is er toch met Kikker aan de hand?’
8  ‘ Wees toch voorzichtig. Want ik hou zoveel 

van je.’

Max Velthuijs, Kikker is verliefd (Uitgeverij Leopold, 2008)

Klaar?
Kies een zin hiernaast.
Zeg die zin tegen de ander.
Doe het zo dat het bij de zin past.
Je zegt de zin heel blij, verbaasd, boos, of ...

Kikker is verliefd


