Bange Boef

LESMATERIAAL
Een pakket met lesmateriaal in aansluiting
op het prentenboek Bange Boef

bange boef

Lesmateriaal bij Bange Boef
Toelichting
Bedankt voor het downloaden van dit lespakket. Dit lespakket is
bedoeld om te gebruiken naar aanleiding van het verhaal Bange
Boef. Het verhaal gaat over de kleine zebra Boef. Een verhaal over
licht en donker, alleen thuis zijn, enge geluiden en spannende
schaduwen. Boef blijft voor het eerst alleen thuis. Heel stoer.
Maar het is toch een stuk spannender dan hij dacht...
Het verhaal in combinatie met het lesmateriaal biedt alle
mogelijkheid om met peuters en kleuters op een betekenisvolle
manier aan het werk te gaan. Het niveau van het materiaal is
wisselend, maar over het algemeen geschikt voor kinderen tussen
de drie en zes jaar.
Het verhaal Bange Boef is op verschillende manieren beschikbaar.
Je vindt dit verhaal digitaal op www.onderwijsstudio.nl of op
YouTube. Daarnaast is Bange Boef verkrijgbaar als prentenboek.
Het verhaal Bange Boef is speciaal geschreven voor het
gebruik in onderwijs en kinderopvang. De werkbladen mogen
vrij gekopieerd worden voor educatieve doeleinden of voor
thuisgebruik. Alle illustraties en teksten in dit document zijn door
De Onderwijsstudio ontwikkeld. Het is daarom niet toegestaan dit
lesmateriaal verder te verspreiden anders dan voor eigen gebruik.
We hopen dat dit materiaal aan je verwachtingen voldoet. Voor
vragen, opmerkingen of ideeën kun je mailen naar
info@onderwijsstudio.nl.
Veel succes!
Team Onderwijsstudio

ACTIVITEITEN
Spel en beweging
Idee
Knutselen
Kring en gesprek
Werkblad
Achtergrond
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Kring - Bange Boef

Kring – Bange Boef

Doel

Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Benodigdheden

Prentenboek Bange Boef

Werkwijze

Neem het boekje Bange Boef en bekijk samen de voorkant en praat met de
kinderen over wat ze zien. Lees de titel voor en vraag waar het boekje over
zou kunnen gaan. Waarom kijkt Boef zo bang? Lees het verhaal voor en
praat met de kinderen over de inhoud van het boekje. Laat ze hun
ervaringen vertellen en reageer op wat de kinderen vertellen.
Je kunt gebruik maken van de onderstaande vragen:
o

Bange Boef is bang. Waar is hij bang voor?

o

Wat doet Boef als hij bang is?

o

Hij is alleen thuis, vindt hij dat leuk?

o

Ben jij ook weleens alleen thuis? Wat doe je dan?

o

De papa van Boef is trots op hem. Wat is trots?

o

Weet je ook waarom hij zo trots is?

o

Is jouw vader of moeder weleens trots op jou? Hoe merk je dat?

Sommige vragen kun je ook op een ander tijdstip bespreken. Zorg ervoor
dat het kringgesprek niet te lang duurt en dat de kinderen betrokken blijven.
Vingerpop Boef

Vertel het verhaal van Bange Boef met behulp van het vingerpopje. Gebruik
het vingerpopje om vragen te stellen aan de kinderen of om een situatie
verder uit te spelen. Een vingerpopje gebruiken is geschikt om bepaalde
emoties uit te laten beelden en om gesprekjes te voeren. Haal gedurende
het project steeds weer het vingerpopje tevoorschijn, zodat de kinderen
vertrouwd worden met de verhaallijn. Laat de kinderen zelf ook spelen met
het vingerpopje (ook in combinatie met andere vingerpopjes) en laat ze
samen allerlei avonturen bedenken.

Verteltafel

Richt een verteltafel in waarbij het boekje Bange Boef een plek krijgt. Hang
afbeeldingen van het boekje boven de verteltafel.

Woordweb

Maak op een groot vel papier een woordweb rondom het boek Bange Boef.
Schrijf de woorden op en maak duidelijk wat de woorden betekenen.
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Bange Boef themawerk

Onderwerpen

Je kunt door middel van het boek Bange Boef verschillende onderwerpen
aan bod laten komen gedurende het project. Hieronder een aantal
suggesties:
1. Donker, licht en schaduwen spelen een belangrijke rol in Bange
Boef. In het lesmateriaal bij dit verhaal krijg je allerlei tips om de
kinderen hiermee te laten experimenteren.
2. Patronen en reeksen, streepjes en stippen komen vaak terug: De
zebra met de streepjespyjama, onder een streepjesdekbed met
stippeltjesbehang in zijn kamer. In dit lesmateriaal vind je dit terug in
diverse werkbladen en opdrachten.
3. Waar zijn kinderen bang voor? Op een herkenbare manier vraagt
het verhaal aandacht voor de manier waarop kinderen bang kunnen
zijn, zonder hen bang te maken of onnodig angst op te roepen. Zo
kun je het onderwerp angst bespreekbaar maken.
4. Bij angst hoort ook geruststellen en bemoedigen. De papa in
het verhaal speelt hierin een voorbeeldrol. Hij bevestigt Bange Boef
in wie hij is door hem ondanks zijn bangheid complimenten te
geven.

Miniboekjes Bange Boef
Het verhaal van Bange Boef is niet alleen verkrijgbaar als hardcover prentenboek, maar ook als
miniboekje. Zo kun je alle kinderen in jouw groep op een low-budget manier een boekje mee naar huis
geven. Hiermee stimuleer je het voorlezen thuis, leg je de verbinding tussen thuis en school en geef je
elk kind een leuk cadeautje. De miniboekjes van Bange Boef zijn verkrijgbaar per 5, 25 of 100 stuks.

Verhaal in de goede volgorde
Heb je nog een miniboekje over? Snijd dan de bladzijden los of kopieer de bladzijden. Plastificeer de
plaatjes. Deel de plaatjes aan een paar kinderen uit. De kinderen gaan samen het verhaal in goede
volgorde neerleggen. Controleer samen of de plaatjes goed liggen. Je kunt de plaatjes ook gebruiken
bij een tekenles of andere activiteiten.
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Kring - Bang zijn

Kring – Bang zijn

Doel

Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Werkwijze

Laat de kinderen vertellen over hun eigen angstervaringen. Zijn ze ook
weleens alleen thuis? Zijn ze ook bang voor bepaalde geluiden, dieren of
andere dingen? Door samen ervaringen en belevingen te delen krijg je al
snel een heel gesprek. Gebruik de volgende vragen om richting te geven
aan je kringgesprek:
o

Waar ben jij bang voor?

o

Wat doe je als je bang bent?

o

Hoe vind je het om bang te zijn?

o

Is iedereen weleens bang?

o

Waarom zijn we weleens bang?

o

Wat kun je doen als je bang bent?

o

Is er iemand die jou kan helpen als je bang bent?

o

Zijn we allemaal bang voor spinnen? Wie wel en wie niet?

o

Waar kun je bang voor zijn?

o

Wat doe jij als je bang bent?

Angst is in de meeste gevallen een normale, natuurlijke reactie. Het
waarschuwt ons ook voor gevaar en bedreigingen. Het gaat er met name
om hoe je met je bangheid omgaat en of je angst reëel is. Kinderen worden
soms ten onrechte bang of bang gemaakt. Kinderen vinden het vaak lastig
in te schatten waarom ze eigenlijk bang zijn. Gebruik de kringgesprekken
om dit bespreekbaar te maken.
Tip

Houd er rekening mee dat sommige kinderen ernstige traumatische
ervaringen kunnen hebben opgelopen.

Tekenen

Laat de leerlingen in een tekening uitbeelden waar ze bang voor zijn. Voer
tijdens het tekenen korte individuele gesprekjes met kinderen waarin je hen
laat vertellen wat ze tekenen. Gebruik hiervoor eventueel de werkbladen
verderop in dit lesmateriaal.
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Kring - Zebra

Kring – Zebra

Doel

Nieuwsgierig zijn, wereld verkennen, woorden en begrippen

Benodigdheden

Prentenboek Bange Boef, beeldmateriaal zebra’s, digibord, informatieve
boeken over zebra’s.

Werkwijze

Naar aanleiding van het prentenboek Bange Boef bestudeer je samen het
leven van de zebra’s. Verzamel beeldmateriaal over zebra’s en hang dit op
en leg ook boekjes neer over deze dieren. Bekijk op het digibord hoe een
zebra eruitziet en hoe hij leeft. Neem vingerpopje Boef en laat Boef vragen
stellen:
o

Zie ik er ook uit als een echte zebra? Waarom wel/waarom niet?

o

Heb jij zebra’s weleens in het echt gezien? Waar was dat?

o

Vind je mij mooi?

o

Weet je ook waar wij leven?

o

Kun je mij ook aaien? En zebra’s in het echt?

o

Wat eet ik?

Op de website van SchoolTV vind je diverse filmpjes over zebra’s.
Lees/schrijfhoek

Laat de kinderen een boek maken over een zebra. Dat kun je doen door
iedereen een bladzijde laten tekenen en zelfbedachte teksten erbij te
plaatsen. Door samen te praten over de tekening ontstaan de eigen teksten.
Je kunt i.p.v. tekenen ook plaatjes laten uitknippen uit natuurtijdschriften. Dit
vraagt enige voorwerk in het uitzoeken van geschikte tijdschriften.

Bouwhoek

In de bouwhoek kun je een dierentuin laten bouwen met o.a. een verblijf
voor de zebra. Maak gebruik van kunststof dieren, vingerpopjes,
handpoppen of knuffels. Stel tijdens het bouwen vragen als:

lesmateriaal Digiprentserie

o

Hoe groot moet het hok worden voor dit dier?

o

Hoeveel dieren kunnen er in het hok?

o

Wat eten de dieren?

o

Welke dieren kunnen wel/niet bij elkaar?

o

Waar is de ingang van de dierentuin?

o

Kun je een naambordje voor het hok van dit dier stempelen?
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Behang Patronen

Behang – Patronen en Streepjes

Doel

Voorstellingsvermogen en creativiteit, gereedschappen en technieken

Benodigdheden

Twee multiplex of MDF platen, behang, behanglijm

Werkwijze

In het verhaal van Bange Boef lijken de stippen op het behang op ogen.
Maar weten de kinderen wat behang is? En wat vinden ze van de inrichting
van het huis van Boef? Met veel stipjes, streepjes en verschillende kleuren
wijkt het af van de neutralere inrichting die de meeste mensen kiezen.
Genoeg aanleiding voor een leuk kringgesprek over stijl en smaak, maar
ook alle reden om zelf te gaan ontwerpen. Hieronder een korte beschrijving
van een activiteit die je een tijdelijke plek kunt geven in je groep.

Behangmuur

Maak van twee platen multiplex of MDF (die je haaks aan elkaar schroeft)
een behangmuur. Hierop kunnen de kinderen zelf oefenen met het plakken
van behang. Zorg voor verschillende restjes van rollen behang, behanglijm
en een kwastje. Ook kleine plakkertjes kun je hierbij gebruiken. De kinderen
knippen en plakken patronen die ze mooi vinden. Streepjes, stipjes, hartjes
of gewoon leuke kleurtjes.
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Experiment
Schaduw
Experiment – Schaduw
Doel

Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Benodigdheden

Afbeelding: Boef bang voor schaduw

Werkwijze

Als Boef de trap oploopt wordt hij bang van zijn eigen schaduw. Stel vragen:
Weet jij wat schaduw is? Ben jij ook weleens bang voor schaduwen?
Wanneer is er schaduw? Zie jij ook weleens schaduw als het donker is?
Als het zonnig is kun je met de kinderen naar buiten gaan. Buiten kun je de
kinderen hun eigen schaduw laten ontdekken. Experimenteer met
schaduwen door bewegingen te maken. Zet een lang iemand naast een kort
iemand. Vergelijk de schaduwen. Wat geeft nog meer schaduw? Waar is
veel schaduw? (Geen zon? Gebruik een felle bouwlamp in het speellokaal).
Laat de kinderen zien dat je 3 dingen nodig hebt voor schaduw

Opdracht

o

Licht (van een lamp of van de zon)

o

Iemand of iets waar het licht op schijnt

o

Een vlak waar de schaduw op geprojecteerd wordt.

Geef de kinderen tekenpapier,
potlood en materiaal (zoals
bijvoorbeeld houten blokken)
mee naar buiten. De kinderen
bouwen een bouwwerk op het
tekenpapier. De blokken geven
schaduw. De schaduw trekken
de kinderen over.
Je kunt ook ’s ochtends een groot bouwwerk laten maken en de schaduw
omtrekken met krijt. Kijk ’s middags wat er met de schaduw is gebeurd.

Opdracht

Teken met stoepkrijt de schaduw van een ander kind.

Spel

Je kunt met een oude diaprojector ook schaduwen maken. Doe je hand voor
de projector en je hand zal op de muur geprojecteerd worden. Je kunt met je
handen allerlei figuren maken. Door met schaduwen te spelen kunnen
kinderen maak je het niet begrijpbare vertrouwd.
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Schaduwtikkertje
Spel – Schaduwtikkertje
Doel
Doel

Zelfvertrouwen hebben, actief zijn en initiatieven nemen, motorische
Spel – Schaduwtikkertje
vaardigheden
Zelfvertrouwen hebben, actief zijn en initiatieven nemen, motorische

Werkwijze

vaardigheden
De spel kun je op een zonnige dag doen. De kinderen rennen vrij rond op

Werkwijze

het speelplein. Een van de kinderen is de tikker en moet proberen om op de
De
spel kun
opander
een zonnige
dag
doen.
De kinderen
rennen
vrijkunt
rond
op
schaduw
vanjede
te staan.
Is het
gelukt
dan is hij/zij
af. Je
het
het
van de kinderen
is de je
tikker
om op de
spelspeelplein.
spelen tot Een
alle kinderen
af zijn, maar
kunten
hetmoet
spelproberen
ook moeilijker
schaduw
dealleen
andergetikt
te staan.
Is het
is hij/zij
af. Je staat.
kunt het
maken: jevan
mag
worden
alsgelukt
je nietdan
op een
schaduw
spel spelen tot alle kinderen af zijn, maar je kunt het spel ook moeilijker
maken: je mag alleen getikt worden als je niet op een schaduw staat.
Moeilijke woorden

Moeilijke
woorden
Moeilijke
woorden
Doel
Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen
Doel
Werkwijze

Zelfvertrouwen
hebben,
en taal, woorden
en begrippen
In het verhaal van
Bangecommuniceren
Boef staan verschillende
moeilijke
woorden

Werkwijze

(afhankelijk van de leeftijd en woordenschat van de groep). Laat de kinderen
In
het verhaalwat
van
Bange
Boefwoorden
staan verschillende
moeilijke
woorden van
verwoorden
die
moeilijke
betekenen. Enkele
voorbeelden
(afhankelijk
de leeftijd
vanspannend
de groep).
Laat de– kinderen
woorden uit van
het verhaal
dieen
je woordenschat
kunt bespreken:
– kraakt
verwoorden
wat–die
moeilijke
woorden–betekenen.
voorbeelden
van–
schaduw – eng
behang
– zekerheid
spannend Enkele
– monsters
– oplossing
woorden
uit–het
verhaal
die je– kunt
bespreken:
spannend
lichtknopje
droomt
– stoer
overleven
– ontbijt
- trots – kraakt –
schaduw – eng – behang – zekerheid – spannend – monsters – oplossing –
lichtknopje – droomt – stoer – overleven – ontbijt - trots

lesmateriaal Digiprentserie

bange boef

Samen een
lichtatelier
inrichten
Samen
een lichtatelier
inrichten
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, gereedschappen en
technieken

Werkwijze

Richt een van de hoeken in als een lichtatelier. Baken deze hoek af en zorg
dat de hoek donker is. Een donkere hoek is spannend en vraagt om nieuwe
uitdagingen en ontdekkingen. Leg in deze hoek verschillende materialen die
betrekking hebben op licht, donker, schaduwen en ontdekkend leren. Je
kunt denken aan een lichttafel, lichtkubus, kerstverlichting of zaklantaarn om
als lichtbron te gebruiken. Vul dit aan met materialen die transparant of
spiegelend zijn, zodat verschillende lichteffecten gecreëerd kunnen worden.
Denk ook aan de zogenaamde glow in the dark materialen die licht
absorberen en zo een lichtgevend effect hebben. In deze hoek kunnen de
kinderen experimenteren met licht en ontdekken wat licht doet met
verschillende materialen.

Spel in de hoek

De kinderen kunnen in deze hoek vrij spelen, maar je kunt ze ook gerichte
opdrachten geven door ze bijvoorbeeld te laten verven met neonverf of glow
in the dark klei. Observeer hoe er in de hoek gespeeld wordt. Kijk wat nodig
is om het spel te verrijken en laat kinderen hun ervaringen delen.

Een lichttafel of lichtkubus kun je bestellen via Credu.nl
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Buitenspel
Buitenspel
Buitenspel
Je kunt ook buiten met licht en donker spelen. Geef de kinderen materialen die licht geven zoals een
zaklantaarn. Is het mooi weer, dan kun je ook spelen met schaduwen. Schaduwen op de grond, maar
Je kunt ook buiten met licht en donker spelen. Geef de kinderen materialen die licht geven zoals een
ook op de muur. Met takken kun je ook schaduwen maken.
zaklantaarn. Is het mooi weer, dan kun je ook spelen met schaduwen. Schaduwen op de grond, maar
ook op de muur. Met takken kun je ook schaduwen maken.
De kinderen kunnen buiten ook een donkere hoek maken. Gebruik eventueel pallets/schermen om de
hoek af te bakenen en maak de hoek donker met zwart landbouwplastic. Je kunt de hoek verder
De kinderen kunnen buiten ook een donkere hoek maken. Gebruik eventueel pallets/schermen om de
inrichten met materiaal die de kinderen zelf aandragen. Bewaar het materiaal in een krat. Geef de
hoek af te bakenen en maak de hoek donker met zwart landbouwplastic. Je kunt de hoek verder
kinderen de ruimte om lekker bezig te zijn. Ook met transparante materialen kun je in het zonlicht
inrichten met materiaal die de kinderen zelf aandragen. Bewaar het materiaal in een krat. Geef de
spelen. Als de zon door het gekleurde materiaal schijnt krijg je gekleurde afbeeldingen op de grond.
kinderen de ruimte om lekker bezig te zijn. Ook met transparante materialen kun je in het zonlicht
Wil je bepaalde materialen niet over heel het plein rond zien zwerven? Maak dan een afgebakende
spelen. Als de zon door het gekleurde materiaal schijnt krijg je gekleurde afbeeldingen op de grond.
plek, bijvoorbeeld een grote werktafel, waar dit op gebruikt mag worden.
Wil je bepaalde materialen niet over heel het plein rond zien zwerven? Maak dan een afgebakende
plek, bijvoorbeeld een grote werktafel, waar dit op gebruikt mag worden.

Taal – Ik ben bang voor…

Ik ben bang voor
Doel

Taal – Ik ben bang voor…
Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen

Doel
Werkwijze
Werkwijze

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen
De leerkracht noemt een zin op en de kinderen reageren op de zin. Als ze er
bang voor zijn gaan ze staan en anders blijven ze zitten. Let erop dat
De leerkracht noemt een zin op en de kinderen reageren op de zin. Als ze er
kinderen elkaar niet veroordelen om wat de een wel en de ander niet durft.
bang voor zijn gaan ze staan en anders blijven ze zitten. Let erop dat
o Ik durf met mijn hoofd onder water.
kinderen elkaar niet veroordelen om wat de een wel en de ander niet durft.
o Ik ga in een achtbaan.
o Ik durf met mijn hoofd onder water.
o Ik zie een spin.
o Ik ga in een achtbaan.
o Ik ben alleen in het donker.
o Ik zie een spin.
o Ik hoor voetstappen maar ik zie niemand.
o Ik ben alleen in het donker.
o Ik ga naar de tandarts.
o Ik hoor voetstappen maar ik zie niemand.
o Ik krijg een prikje.
o Ik ga naar de tandarts.
o Ik hoor onweer en ik zie lichtflitsen.
o Ik krijg een prikje.
o Ik ben mijn mama/papa kwijt in de winkel.
o Ik hoor onweer en ik zie lichtflitsen.
o
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Ik ben mijn mama/papa kwijt in de winkel.
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Taalspel Fantaseren

Taalspel - Fantaseren

Doel

Taalspel - Fantaseren
Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen

Doel
Benodigdheden

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen
Allerlei verschillende afbeeldingen die passen bij je thema.

Benodigdheden
Werkwijze

Allerlei verschillende afbeeldingen die passen bij je thema.
Verzamel uit tijdschriften allerlei afbeeldingen die passen bij je thema of
gebruik afbeeldingen uit het boek Bange Boef. Je laat de kinderen een
Verzamel uit tijdschriften allerlei afbeeldingen die passen bij je thema of
afbeelding zien waarop iets gebeurt. Samen met de kinderen bedenk je een
gebruik afbeeldingen uit het boek Bange Boef. Je laat de kinderen een
verhaal dat past bij die afbeelding. Je kunt beginnen met een zin en elk kind
afbeelding zien waarop iets gebeurt. Samen met de kinderen bedenk je een
bedenkt weer een nieuwe zin zodat je een verhaal krijgt.
verhaal dat past bij die afbeelding. Je kunt beginnen met een zin en elk kind

Werkwijze

bedenkt weer een nieuwe zin zodat je een verhaal krijgt.
Taalspel

Taalspel
Doel

Taalspel

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen

Doel
Werkwijze

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen
Noem steeds drie woorden. Vraag dan aan een kind wat het eerste,

Werkwijze

middelste of laatste woord was dat je zei. Varieer deze drie begrippen door
Noem steeds drie woorden. Vraag dan aan een kind wat het eerste,
steeds een nieuwe rij woorden te maken.
middelste of laatste woord was dat je zei. Varieer deze drie begrippen door
o een
Bang
Boef
steeds
nieuwe rij woorden ote maken.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Variatie
Variatie

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tak
Boef
Schaduw
Tak
Zebra
Schaduw
Stipjes
Zebra
Knuffel
Stipjes

Zebra

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Schaduw
Zebra
Trap
Schaduw
Monster
Trap
Vlekjes
Monster
Dekbed
Vlekjes

o Bed
o Knuffel
o Dekbed
Noem drie woorden waarvan twee beginnen met dezelfde letter en een met
een andere letter. De kinderen noemen welk woord met een andere letter
Noem drie woorden waarvan twee beginnen met dezelfde letter en een met
begint:
een andere letter. De kinderen noemen welk woord met een andere letter
o Bed
o Boef
o Huis
begint:
o Dekbed
o Kamer
o Deur
o Bed
o Boef
o Huis
o Gordijn
o Thuis
o Trap
o Dekbed
o Kamer
o Deur
o Strepen
o Stippen
o Vlekken
o Gordijn
o Thuis
o Trap
o Spiegel
o Raam
o Spin
o Strepen
o Stippen
o Vlekken
o
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Gordijn
Bang
Donker
Gordijn
Spin
Donker
Streepjes
Spin
Bed
Streepjes

o

Spiegel

o

Raam

o

Spin
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Spel - WieSpel
zit –erWie
achter
zit er achter het doek?
Spel –– Wie
Wie zit
zit er
er achter
achter het
het doek?
doek?
Spel

Doel
Doel
Doel

Emotioneel vrij zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, sociale
Emotioneel
vrij zijn,
zijn, voorstellingsvermogen
voorstellingsvermogen en
en creativiteit,
creativiteit, sociale
sociale
Emotioneel
vrij
vaardigheden
vaardigheden
vaardigheden

Benodigdheden
Benodigdheden
Benodigdheden

Groot wit laken, projector
Groot
wit laken,
laken, projector
projector
Groot wit

Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze

Hang een groot doek in je ruimte. Maak het donker en zet een projector
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Spel: Wie ben jij?
Spel: Wie
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Spel:

Blinddoek een van de kinderen en laat het geblinddoekte kind een van de
Blinddoek een
een van
van de
de kinderen
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en laat
laat het
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Spel – Vingerpoppetjes
Spel –– Vingerpoppetjes
Vingerpoppetjes
Spel

Spel - Vingerpoppetjes
Doel
Doel
Doel

Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen
Emotioneel vrij
vrij zijn,
zijn, communiceren
communiceren en
en taal,
taal, woorden
woorden en
en begrippen
begrippen
Emotioneel

Benodigdheden
Benodigdheden
Benodigdheden

Pen/stift
Pen/stift
Pen/stift

Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze

Teken op de duim van de kinderen Bange Boef met ogen, neus en mond.
Teken op
op de
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duim van
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kinderen Bange
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Boek maken over Bange Boef
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Boek maken
Bange
BoefBoef
Boek
maken
over

Bange Boef beleeft nog veel meer avonturen. Toch? Maak samen met de kinderen een prentenboek
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lesmateriaal Digiprentserie

bange boef

Waar droomt Bange Boef van?

Werkblad: Waar droomt Boef van?

Opdracht: Teken in het droomwolkje waar Boef van droomt.
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bange boef

Werkblad: Zoek de juiste schaduw

Werkblad: Zoek de juiste schaduw

Opdracht: Kijk goed naar de plaatjes aan de linkerkant en zoek de juiste schaduw aan de rechterkant.
Welke horen bij elkaar? Zet een cirkel om de juiste schaduw.
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bange boef

Hoeveel letters heeft het woord?

Werkblad: Hoeveel letters heeft het woord?

Opdracht: Zet de letters in de cirkels

lesmateriaal Digiprentserie

bange boef

Memory Werkblad: Memory
Opdracht: Plaatjes zwart- wit memory - silhouetten

lesmateriaal Digiprentserie

bange boef

Zebra sjabloon

Sjabloon: Zebra

Opdracht: Geef de zebra streepjes. Dit kun je doen door met een vork in zwarte verf te dompelen en
de strepen te trekken. Na het drogen kun je de zebra uitknippen.

lesmateriaal Digiprentserie
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– Welk dier is het?
Welk dierKring
is het?
Kring
– Welk dier is het?
Doel
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, waarnemen en
Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, waarnemen en
ordenen
ordenen

Benodigdheden
Benodigdheden

Oude ansichtkaarten met als afbeelding dieren of plaatjes met
Oude ansichtkaarten met als afbeelding dieren of plaatjes met
dierenafbeeldingen
dierenafbeeldingen

Werkwijze
Werkwijze

Knip ansichtkaarten met dierenafbeeldingen erop doormidden en laat de
Knip ansichtkaarten met dierenafbeeldingen erop doormidden en laat de
kinderen raden welk dier het is of van wie de poten zijn. Kunnen ze
kinderen raden welk dier het is of van wie de poten zijn. Kunnen ze
afbeeldingen ook weer heel maken? Om in het thema van de zebra en de
afbeeldingen ook weer heel maken? Om in het thema van de zebra en de
patronen te blijven kun je ook een spelletje maken door plaatjes van de
patronen te blijven kun je ook een spelletje maken door plaatjes van de
dieren en een detailfoto van de vacht van het dier bij elkaar te zoeken.
dieren en een detailfoto van de vacht van het dier bij elkaar te zoeken.

Voorbereidend
schrijven
en knippen.
Voorbereidend
schrijven
en knippen
Voorbereidend
schrijven
en knippen.
Knip uit gekleurd papier rechte strepen en plak de strepen met een kleine tussenruimte op een wit vel
Knip uit gekleurd papier rechte strepen en plak de strepen met een kleine tussenruimte op een wit vel
papier. De kinderen gebruiken vervolgens een stift om rechte lijnen te trekken tussen de opgeplakte
papier. De kinderen gebruiken vervolgens een stift om rechte lijnen te trekken tussen de opgeplakte
strepen. Ze mogen de gekleurde stroken niet raken. Op dezelfde manier kun je ook ‘doolhofjes’
strepen. Ze mogen de gekleurde stroken niet raken. Op dezelfde manier kun je ook ‘doolhofjes’
maken, waarbij het gekleurde papier niet door de stift geraakt mag worden. Lukt het om in een rechte
maken, waarbij het gekleurde papier niet door de stift geraakt mag worden. Lukt het om in een rechte
lijn naar de andere kant te gaan?
lijn naar de andere kant te gaan?

Kring – Hoorspel

HoorspelKring – Hoorspel
Bedenk samen een hoorspel met geluiden die je kunt horen als je alleen thuis bent. Maak eerst een
Bedenk samen een hoorspel met geluiden die je kunt horen als je alleen thuis bent. Maak eerst een
verhaal en bedenk daar geluiden bij. Elk geluid wordt door een ander kind gemaakt. De leerkracht
verhaal en bedenk daar geluiden bij. Elk geluid wordt door een ander kind gemaakt. De leerkracht
vertelt het verhaal en de kinderen doen de geluiden. Wissel steeds van rol en breidt het verhaal uit.
vertelt het verhaal en de kinderen doen de geluiden. Wissel steeds van rol en breidt het verhaal uit.
Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:
• Papa gaat weg. Hij loopt over het grind (geluid: knarsende steentjes)
• Papa gaat weg. Hij loopt over het grind (geluid: knarsende steentjes)
• Hij is nog maar net weg of de deurbel gaat (geluid: bel)
• Hij is nog maar net weg of de deurbel gaat (geluid: bel)
• Boef rent de trap op (geluid: trommel) en duikt onder de dekens
• Boef rent de trap op (geluid: trommel) en duikt onder de dekens
• Er tikt iets tegen het raam (geluid: tak op tafel tikken)
• Er tikt iets tegen het raam (geluid: tak op tafel tikken)
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Werkblad:
de dieren
aan hun patronen
Herken de
dieren Herken
aan hun
patronen
Opdracht: Kleur de patronen. Bedenk er zelf ook twee.

lesmateriaal Digiprentserie

bange boef

OverigeIdeeën
ideeën

o

Patronen: puzzelen met doppen. Trek allerlei doppen over op wit papier. Schudt daarna alle
doppen door elkaar. Welke dop past in de omtrek?

o

Letter van de week: Z. Leg voorwerpen neer die beginnen met de letter z. Neem 1 ding weg.
Wat is er weg? Combineer de ‘Letter van de week’ met de verteltafel.

o

Dekbed: hoe ziet jouw dekbed eruit? Het dekbed van Boef is rood met witte strepen. Ontwerp
een nieuw dekbed voor Boef. Gebruik lapjes stof en het vingerpoppetje in combinatie met een
bedje uit een poppenhuis of een doosje in passend formaat.

o

Geluiden raden. Wat hoor je? Neem geluiden op en laat de kinderen raden welk geluid ze
horen. Als je op Google zoekt op ‘geluiden raden’ kom je ook diverse leuke spelletjes voor
kinderen tegen.

o

Complimenten: De papa van Boef is trots op hem en spreekt goede woorden over hem uit.
Dat is belangrijk voor Boef. Maak een goede-woorden-kaart voor elk kind van je groep met
daarop een positieve boodschap. Betrek de kinderen bij het geven van complimenten aan
elkaar.

o

Hoe zou het huis van Bange Boef eruitzien? Welke kamers zijn er in het huis? Laat de
kinderen het huis bouwen van Bange Boef. Er is in ieder geval een woonkamer, een
verdieping, een trap, een badkamer en een slaapkamer in het huis. De kinderen kunnen eerst
een bouwtekening maken.

o

Speel het verhaal van Bange Boef na in rollenspel. Je kunt gebruik maken van het masker
Zebra verderop in dit lesmateriaal.

lesmateriaal Digiprentserie
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Maak de
reeks af
Werkblad:
Maak de reeks af
Opdracht: Streepjes, stipjes en figuurtjes. Kun jij de rij afmaken? Bedenk zelf ook twee reeksen.

lesmateriaal Digiprentserie

bange boef
Werkblad:
Bloempotjes versieren
Bloempotjes
versieren
Opdracht: Bij Boef in de vensterbank staan bloempotjes met verschillende stippen en strepen. Wat
voor bloempotjes vind jij mooi? Versier hieronder jouw eigen bloempotjes.
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Sjabloon hoofdband / masker Zebra
Masker / Hoofdband Zebra
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Constructieve activiteiten

Constructieve activiteiten

Kunstwerk met

De kinderen krijgen elk een klein stuk papier. Op het papier maakt het ene

patronen

kind allerlei gekleurde strepen, een ander allemaal vlekken, een volgende
alleen maar cirkels, enzovoort. Klaar? Plak alle papieren bij elkaar zodat je
een groot kunstwerk met patronen krijgt. Of maak er een patronenboek van.

Kegelpoppetje

Verf een kegelpoppetje in de vorm van een zebra. Het kegelpoppetje kun je

zebra

gebruiken om verhalen na te spelen.

Pinterest

Op ons Pinterest bord hebben we ook een bord met allerlei ideeën die passen
bij het prentenboek Bange Boef! Bekijk dit bord via onderstaande link:
https://nl.pinterest.com/onderwijsstudio/kinderboekenweek-2017-bange-boef/

Lampjes

Maak met de kinderen een nachtlampje. Je kunt in deze periode ook alvast
lampionnen maken voor Sint-Maarten.

Zebra met

Leg het uitgeknipte sjabloon zebra (zie een aantal bladzijden terug) in een

streepjes

schoenendoos. Rol met een knikker die gedoopt is in zwarte verf over de
zebra. De zebra krijgt streepjes. Een andere variant: Blaas met een rietje
zwarte verfstrepen op de zebra. Knip de zebra daarna uit. Maak een
landschap waar de zebra woont en plak daar de zebra in.

Bouwhoek

Geef de kinderen een opdracht om een jungle te maken. De zebra’s kunnen
daar wonen. Leg in de bouwhoek allerlei materialen klaar zoals houtschijven,
takken, stenen, papier of boomschors.

Symmetrisch

Vouw een zwart vouwblaadje dicht door middel van een rechte vouw. Knip uit

knipwerk

de dichte kant een vorm. Vouw het blad weer open en plak het zwarte
vouwblaadje op een wit papier. Maak zo allerlei zwart-wit vormen.

Plakcirkels

Laat kinderen vrij experimenteren met plakcirkels in verschillende afmetingen
en kleuren. Misschien kunnen de kinderen wel de ogen maken van het enge
behang van Boef. Laat de kinderen zelf figuren maken met de plakcirkels.
Je kunt dit uitbreiden door samen reeksen te maken.

lesmateriaal Digiprentserie

bange boef
met deegroller
een deegroller
PatronenPatronen
maken maken
met een
Wikkel bubbeltjesfolie om een deegroller. Verf de bubbeltjesfolie en rol de deegroller over papier. In
plaats van bubbeltjesfolie kun je ook elastiek of stof gebruiken om een ander effect te creëren.

lesmateriaal Digiprentserie
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Kleurplaat met behang
Kleurplaat met behang
Veel muren in het huis van Bange Boef hebben tegeltjes of behang. Kun jij deze muur in de
slaapkamer van Boef nog een leuk behang geven?

lesmateriaal Digiprentserie
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Opzegversje

Opzegversje

Alleen thuis
Knuffelbeer
Alleen thuis!
Wat ik niet snap:

Ik ben groot

Normaal is het een trap,

Mijn beer is klein

maar nu is het een poort

Toch vind ik het prettig

waardoor ik in donker stap

om samen te zijn

Alleen thuis!

Samen zijn we sterk

Het is zo gek:

en samen kunnen we meer

Normaal zie ik een vlek,

Wij zijn echt een team

maar nu is het een monster

Ik en mijn knuffelbeer

met een grote bek
Maar soms in mijn bed,
Alleen thuis!

verlang ik naar een hond

Het is zo naar:

Zo’n grote met van die tanden,

Een uur lijkt wel een jaar

die inbrekers heel lekker vond.

Ik lig hier maar te wachten
O, kwam papa maar
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Spelidee
voorvoor
in een
ontdekhoek
oflichtatelier
lichtatelier
Spelideeën
in een
ontdekhoek of
o

Verf een doos zwart. In de doos plak je glow in the dark sterren. Met een zaklantaarn kunnen
de kinderen op de sterren schijnen. Wat gebeurt er als je de doos weer dicht doet?

o

Geef de kinderen een doos met allerlei verschillende soorten stoffen. Je kunt denken aan
dunne stoffen, stoffen met strepen of stoffen die lekker zacht zijn. De kinderen knippen
vierkanten uit de lappen stof en plakken deze op een stuk karton. Zo maak je een voelmuur.

o

Leg in een doos een oude cd. Geef het kind een
zaklantaarn en laat het op de cd schijnen. Kijk wat er
gebeurt. Wat gebeurt er als je de cd tegen een witte
muur legt? Wat voor effect geeft het er als je met
meerdere zaklantaarns op schijnt of spiegels erbij
gebruikt? Tip: Maak foto’s van het resultaat en laat
deze vergroot zien op het digibord.

o

Zet in de ontdekhoek een lichttafel. Met de lichttafel kunnen de kinderen experimenteren met
licht. Gebruik op de lichttafel allerlei verschillende transparante materialen. Je kunt ook
gebruik maken van zwart-wit papier. Om met vloeistoffen te werken kun je gebruik maken van
een doorzichtige bak die je over de lichttafel heen kunt zetten. In deze bak kun je
experimenteren met gekleurde vloeistoffen, water, zand (zandtovenaar) of scheerschuim.

o

Flessen vullen met vloeistof. Opdracht voor de kinderen is: Zet de flessen neer van licht naar
donker. Meng kleuren in water. Schijn in de donkere hoek met licht op de flessen.

o

Maal schaduwen met elektrische waxinelichtjes. Plaats deze in een kijkdoos en kijk hoe de
schaduwen ontstaan.

o

Spelen met lichtsticks. Je kunt deze ook in ballonnen stoppen of in doorzichtige flessen.

o

Met Duplo kun je ook een schaduwtheater maken. Zoek op internet op ‘build your own Duplo
shadow theatre’

o

Experimenteer met zaklantaarns met verschillend formaat en sterkte.
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Schimmentheater
Schimmentheater
Doel

Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Benodigdheden

Doos, bakpapier, verf, kwasten, schorten sjablonen papa en Bange Boef,
scharen, papier, lijm, ijslollystokjes, lamp

Werkwijze

Om een schimmentheater te maken kun je gebruik maken van een
schoenendoos. Verf de doos (zonder deksel) en versier de doos aan de
buitenkant. Knip een venster uit de onderkant van de doos. Plak bakpapier
achter het venster. Knip onderstaande sjablonen uit en plak de sjablonen op
een ijslollystokje. Plaats een lamp achter de doos en bedenk samen met de
kinderen hele verhalen over Bange Boef en zijn vader. Maak eventueel
extra figuurtjes.
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Ook altijd op zoek naar
creatieve en educatieve
materialen voor kleuters?
Op Credu.nl vind je
de leukste materialen
voor school, kinderopvang en thuis!

