Hoe ik een weerwolf werd
Tijgerlezen

VOOR HET LEZEN
Stel vragen over weerwolven of andere griezels. Wat is een weerwolf? Hoe word je een weerwolf? Kennen jullie echte weerwolven? Waarom zou je een weerwolf willen zijn, of net niet?

TIJDENS HET LEZEN
Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren.
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.
Leesh
h

NA HET LEZEN
Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep.
Je mag natuurlijk ook alle activiteiten doen!

MATERIAAL

1. WEERWOLFWOORDEN

• Woordenlijst
‘weerwolfwoorden’
• A4 papieren
• Kleurpotloden

Neem voor deze opdracht de pagina met
‘weerwolfwoorden’ erbij.
Het woord ‘weerwolf’ is heel vreemd. Wie
weet uit welke twee woorden het bestaat?
Weer en wolf is een samenstelling! Er zijn
heel wat woorden te bedenken die uit twee
woorden bestaan.
Geef alle kinderen een woordenlijst met
‘weerwolfwoorden’. Laat ze op zoek gaan
naar nieuwe, gekke samenstellingen. Ze
mogen gerust de woorden losknippen!
Laat hen hun favoriete woord daarna
schrijven en versieren op een blad papier.

2. GRIEZELVERSTOPPERTJE
Mag het wat spannender? De kinderen veranderen allemaal in stille
wolfjes en verstoppen zich in de bibliotheek. De begeleider gaat
op zoek naar alle wolfjes. Wanneer ze gevonden zijn, volgen ze de
begeleider. Stilletjes! Want we zijn in de bib!
Mag het nog spannender? De begeleider verstopt zich en alle kinderen
gaan op zoek naar de begeleider, heel stilletjes. Als een kindje de
begeleider heeft gevonden, verstopt hij zich bij de begeleider. Ga zo
door tot alle kindjes bij de begeleider verstopt zijn.
Tip: Vraag toestemming aan de bibmedewerker om zachtjes
verstoppertje te spelen in de bib.

Pim en het pindakanon
Tijgerlezen

VOOR HET LEZEN
Waar gaat dit boek over? Wat gebeurt er op de kaft?
Wat is een pinda? Eet je dat graag? Lijkt dit een leuk boek?

TIJDENS HET LEZEN
Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren.
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.
Leesh
h

NA HET LEZEN
Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep.
Je mag natuurlijk ook alle activiteiten doen!

MATERIAAL

1. MMMMM LEKKERE WOORDEN

• Scrabbleletters
• Dobbelsteen

Het hele boek gaat over lekker eten. Dus
wij spelen een lekker woordenspel. In twee
teams!
Leg de scrabbleletters omgekeerd op de tafel.
Iemand uit het eerste team pakt een scrabbleletter. Dit is de beginletter.
Een ander kindje van datzelfde team gooit nu
met de dobbelsteen. Dit is het aantal woorden
dat ze moeten opnoemen met die beginletter
om een punt te scoren.
Heeft het team de letter Z gepakt en 2 gegooid, dan moeten ze twee soorten eten
opnoemen die met een Z beginnen. Dan is het
aan het volgende team.
Andere thema’s dan eten mogen natuurlijk
ook. Wees creatief!

MATERIAAL

2. SCRABBLEWOORDENSLANG

• Scrabbleletters

Neem de scrabbleletters en leg ze zodat je
ze allemaal kan zien. Maak 1 startwoord.
Bijvoorbeeld ‘pinda’.
Het woord dat hierop volgt moet dan beginnen met de laatste letter van het vorige
woord. Bijvoorbeeld pindA – AppeL – LieF- …
Maak zoveel mogelijk opeenvolgende woorden als je kan! Je kan de groep opsplitsen
voor deze activiteit.

BOB POPCORN
Tijgerlezen

VOOR HET LEZEN
Een verhaal over een popcorn? Met een hoed op? Waar kan
dat nu over gaan?
Het is een dik boek, maar geen nood… je kan kiezen tussen
verschillende leuke verhalen. Hebben jullie er zin in?

TIJDENS HET LEZEN
Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren.
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.

Leesh
h

NA HET LEZEN
Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep.
Je mag natuurlijk ook alle activiteiten doen!

MATERIAAL

1. BOBS POPCORNBAKJE

• Bobs knipvellen
• Lijm
• Scharen
• Stiften
• Kleurpotloden

Neem de twee knipvellen met het
popcornbakje. Teken, kleur en versier alle
kanten van de bakjes. Knip dan langs de
buitenkant.
De binnenste lijnen moet je vouwen. Vouw
de flapjes naar binnen en plak beide helften
aan elkaar.
Maak thuis lekkere popcorn, doe die in het
bakje, pak een boek en lees smakelijk!

MATERIAAL

2. BOBS SPELLETJES

• Computer of
tablet

Surf naar https://www.bobpopcorn.nl/.
Onder de rubriek ‘Bobs leuke dingen’ kan je
grappige online spelletjes terugvinden.
Onze aanraders:
- 'Pop de mais': Laat alle kinderen zo snel
mogelijk alle maiskorrels in de pan poppen.
Wie is het snelste?
- 'Vang de popcorn': verplaats met de pijltjes
het popcornbakje en probeer zo veel
mogelijk popcorn te vangen binnen de tijd.
Wie heeft het meeste popcorn verzameld?
Moedig elkaar zeker aan, want het is niet
gemakkelijk! En… wat bakt de begeleider
ervan?

De Bermadoe
AVI E4

VOOR HET LEZEN
Ken je de nachtwacht? Wie zijn ze? Wil jij ook een vampier,
elf of weerwolf zijn? Zou je dat dan ook geheim houden?

TIJDENS HET LEZEN
Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren.
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.
Leesh
h

NA HET LEZEN
Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep.
Je mag natuurlijk ook alle activiteiten doen!

MATERIAAL
• Fiche afbeeldingen 'Alice in
Wonderland'
• Fiche afbeeldingen 'De gelaarsde kat'
• A4 papieren
• Scharen
• Kleurpotloden
• Lijm
• Kralen
• Boetseerklei

MATERIAAL
• Ipad/Smartphone/pc
• Vierkante
papiertjes
• Scharen
• Lijm

1. MAAK JOUW EIGEN KAFT
Neem voor deze opdracht de fiche met
afbeeldingen ‘Alice in Wonderland’ en
‘De gelaarsde kat’. Of ga online zoek naar
afbeeldingen van deze twee boeken.
Deze boeken hebben verschillende kaften… Hoe kan dat?
Omdat ze vaak worden gedrukt. (naar
analogie met fiche vorige niveau). Dat gebeurt vooral bij hele populaire boeken. En
dan krijgen ze meteen een nieuwe kaft.
Knutsel nu zelf jouw eigen kaft voor dit
verhaal. Je mag hem boetseren, tekenen,
knippen, plakken,… alles is toegestaan!
2. MAAK JE EIGEN MONSTERLIJKE
BOEKENBEKJE
Bekijk samen via een Ipad, smartphone of
computer deze handige visuele handleiding
‘Sara knutselt een bladwijzer’ van Ketnet
Junior! https://www.youtube.com/
watch?v=CtQJNdmi3NE.

Bron: https://www.libelle.be/vrije-tijd/diy-boekenmonster/

Luid of stil
AVI M4-E4

VOOR HET LEZEN
Waar gaat het boek over? Welke dieren zijn luid? En welke
dieren zijn heel stil? Zijn er dieren die helemaal geen geluid
maken? Welk dierengeluid vind jij grappig?
De begeleider kan wat dierengeluiden laten horen via zijn
smartphone.

TIJDENS HET LEZEN
Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren.
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.

Leesh
h

NA HET LEZEN
Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep.
Je mag natuurlijk ook alle activiteiten doen!

MATERIAAL

1. DIERENORIGAMI

• Origamiplaten
• Scharen

De kinderen kiezen het dier uit dat ze willen
maken. Ze mogen er ook meerdere maken,
maar beginnen met één dier.
- Stap 1: Knip de volle lijnen uit (______)
- Stap 2: Bij alle stippellijnen (……) moet je
omlaag vouwen, zoals een tent! Zodat je
de stippellijnen kan zien.
- Stap 3: Bij alle streepjeslijnen (----) moet je
omhoog vouwen, zoals een V! Zodat de
streepjes beneden komen te staan.
Zet de dieren thuis op je favoriete
boekenplank. Of speel ermee in de tuin!

MATERIAAL

2. PUZZELEN MET DIEREN

• Tangramblokjes

Een tangram is een puzzel waarbij je met de
verschillende vormen een figuurtje maakt.
Bijvoorbeeld een kat of een vogel.
Maar de puzzel bestaat enkel uit vierkanten,
driehoeken, rechthoeken,… dus je moet wel
een beetje fantasie gebruiken.
Neem de stukjes en probeer jouw dier
te puzzelen. Je kan er ook steeds de
voorbeelden bijnemen ter inspiratie.

Wij zijn de weerwolfwezen
AVI E4

VOOR HET LEZEN
Vraag de kinderen om in de huid van een weerwolf te kruipen:
Wat zou een weerwolf doen als hij een lekkere prooi ziet?
Wanneer verandert hij van een mens in een weerwolf en andersom?
Kunnen de kinderen dit ook uitbeelden?

TIJDENS HET LEZEN
Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren.
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.

Leesh
h

NA HET LEZEN
Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep.
Je mag natuurlijk ook alle activiteiten doen!

MATERIAAL

1. SPEEL ‘DILEMMA OP DINSDAG’

• Spel ‘Dilemma
op dinsdag’

In dit kaartspel vind je op elke kaart een
dilemma. Laat de kinderen om de beurt
twee kaarten leggen en bespreek in groep
wat er op de kaarten staat (kies één kant).
Er staat telkens iets vreemds op de kaarten.
Zij moeten datgene uitkiezen wat ze echt
niet willen. Bijvoorbeeld: Je loopt altijd
achteruit of je zweet olijfolie.
Wie kiest voor welk antwoord en waarom?
Wie kan zelf een gek dilemma verzinnen?
Speel als begeleider ook mee en geef ook
jouw argumenten!

MATERIAAL

2. MAAK DE STRIP AF!

• Onafgewerkte
strips weerwolfwezen
• Kleurpotloden
• Balpennen

Neem voor deze opdracht de twee
onafgewerkte stukjes strip van de
weerwolfwezen erbij.
In de eerste strip moeten jullie zelf de tekst
bij het verhaal verzinnen.
In de tweede strip moeten jullie de strip
helemaal afwerken, mét tekst en tekeningen.

