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Kerstfeest met Kikker  

Het sneeuwt en morgen is het Kerstmis.

Kikker en eend spelen in de sneeuw en gaan in het bos een kerstboom  

halen. Kikker nodigt al zijn vriendjes uit voor het Kerstfeest.

Wat is er mooier dan Kerstmis vieren met al je vriendjes?

Vrolijk kerstfeest allemaal!

Auteur en illustrator: Max Velthuijs | Uitgever: Leopold

Tijdsduur

20 minuten (voorlezen en verwerken)

Doel

Kinderen de wereld van het lezen laten ontdekken.

Taal, fijne motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Materiaal

• voorleesboekje ‘Kerstfeest met Kikker’;

• werkblad ‘Kerstfeest met Kikker’;

• materiaal om mee te kleuren of te verven.

Voorbereiding

• Zorg voor een exemplaar van het boekje ‘Kerstfeest met Kikker’.

• Print voor elk kind een exemplaar van het werkblad.

Introductie en instructie

Dit boekje sluit aan bij het thema Kerst. Het verhaal gaat over sneeuwpret en is dus goed in te 

zetten bij het thema Winter. Maar het gaat ook over samen spelen, samen werken en samen 

vieren.

Werkwijze

Lees het boek ‘Kerstfeest met Kikker’ voor. Kijk tussendoor samen naar de afbeeldingen. 

Bespreek het verhaal kort na.  Eerst gingen Kikker en Eend samen spelen. Weten de kinderen 

nog wat ze gingen doen? (samen van een heuvel sleeën). Daarna gingen ze samen naar het bos. 

Weten de kinderen nog wat ze daar gingen halen? (een kerstboom). En wat nam Varkentje mee 

naar het Kerstfeest? (een taart).
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Kikker hing lichtjes in zijn kerstboom. Nu mogen de kinderen hun eigen boom versieren. Zij mogen 

de kerstboom van het werkblad ‘aankleden’ door deze te kleuren of verven.

Nabespreking

Leg alle tekeningen in de kring of hang ze in de klas. Alle kerstbomen samen vormen een 

kerstbomenbos!

Tip

Laat de kinderen het boek zelf nog eens ‘doorlezen’. Het stevige kartonnen boekje is heel geschikt 

om door peuters zelf ‘gelezen’ te worden.


