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Startactiviteit voor groep 1-2

Ons kerstverhaal

Leerdoel
Taal: vertellen

Materialen
• kopieerblad
• 9 vellen wit A4-papier 
• 2 vellen gekleurd A4-papier
• plak
• pen

Voorbereiding
- Knip de kaarten van het kopieerblad los.
-  In deze les maakt u samen met de kinderen 

een eigen kerstverhaal, op basis van de 
afbeeldingen op het kopieerblad. Naast 
de afbeeldingen op het kopieerblad kunt 
u eventueel nog andere afbeeldingen 
toevoegen. Bijvoorbeeld (kerst)plaatjes uit 
tijdschriften of oude kerstkaarten.

Inleiding
Laat de kaarten één voor één zien. Laat de 
kinderen bij elke kaart vertellen wat erop te zien 
is en leg de kaart dan in de kring. Uiteindelijk 
liggen er negen kaarten in de kring. 

Kern
-  Leg uit: wij gaan samen een kerstverhaal 

bedenken met de kaartjes in de kring.
-  Pak zelf een kaartje uit de kring. Bijvoorbeeld 

het kaartje met het jongetje. Stel vragen 
aan de kinderen. Aan de hand van hun 
antwoorden vertelt u het begin van het 
verhaal. Bijvoorbeeld:

 o  Ons verhaal gaat over dit jongetje. Hoe 
zullen we hem noemen? … We noemen 
hem Stijn.

 o  Hoe voelt Stijn zich? … Hij is verdrietig, 
en moest heel hard huilen. 

 o  Plak het kaartje op een vel papier en 
schrijf er tekst bij, bijvoorbeeld: er was 
eens een jongetje dat Stijn heette. Stijn 

was heel verdrietig. Hij huilde tranen met 
tuiten. 

-  Vertel: we gaan nu een nieuw kaartje 
uitkiezen. Dat wordt de volgende bladzijde 
van ons boek. Vraag een kind om een nieuw 
kaartje te pakken.  Stel ook nu weer vragen 
en bepaal zo samen wat er op de tweede 
bladzijde van het boek gebeurt. Plak het 
plaatje op een nieuw vel papier en schrijf er 
tekst bij.

-  Ga zo verder, totdat alle kaartjes aan de 
beurt zijn geweest. 

-  Tip: Er is geen ‘goede’ vaste volgorde voor 
het verhaal. Het gaat erom dat de kinderen 
zelf fantaseren wat er gebeurt. Zo kan de 
ijsbeer een gevaarlijke ijsbeer zijn, maar ook 
een héle grote knuffelbeer. 

Afsluiting
- Lees het verhaal nog een keer helemaal voor.
-  Maak met de twee vellen gekleurd papier 

(en nietjes of een touwtje) de kaft. Verzin 
een titel voor het verhaal en schrijf dit op 
de voorkant. Schrijf er ook bij door wie 
het verhaal bedacht is (bijvoorbeeld: een 
kerstverhaal van groep 1-2).

Tip:
-  Kopieer het kopieerblad nog een paar 

keer. Knip de kaartjes los en leg ze in de 
schrijfhoek. De kinderen kunnen dan in 
tweetallen het verhaal reconstrueren, óf juist 
een heel ander verhaal maken.  
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Ons kerstverhaal


