Winvis

LESMATERIAAL
Een pakket met lesmateriaal in aansluiting
op het prentenboek Winvis

winvis

Lesmateriaal bij Winvis
Toelichting
Bedankt voor het downloaden van dit lespakket. Dit lespakket is
bedoeld om te gebruiken naar aanleiding van het verhaal Winvis.
In het verhaal gaat Winvis meedoen aan een zwemwedstrijd.
Maar als hij niet de snelste is speelt hij vals om toch te winnen.
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 Winvis is op verschillende manieren beschikbaar
gesteld. Je vindt de digitaal versie op www.onderwijsstudio.nl of
op YouTube. Daarnaast is Winvis verkrijgbaar als prentenboek.
Het verhaal Winvis 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

lesmateriaal Digiprentserie

winvis

Educatief gebruik van Winvis
Winvis wil graag de beste zijn. Als hij meedoet aan de zwemwedstijd merkt hij al snel dat
de andere vissen veel sneller en sterker zijn. Dan bedenkt hij met hulp van Blauwe Bart een
plannetje. Om een slimme manier weet hij te winnen. Maar was het wel eerlijk?
Het verhaaltje van Winvis kun je gebruiken bij themawerk over sport, vissen of over eerlijk zijn.

Eerlijk zijn: Winvis is niet helemaal eerlijk. Het sociaal-emotionele aspect uit diut verhaal
kun je goed bespreken met jonge kinderen. Want wat is eerlijk zijn? En wat voelt Winvis
als hij de medaille gekregen heeft? Hoe kun je het oplossen als je vals gespeeld hebt of
iets verkeerds hebt gedaan?
Sport: Wie is het snelst? Hoe hard kan jij? Wat zijn de spelregels? Wat is er leuk aan een
wedstrijd? Allemaal vragen die aan de orde kunnen komen bij het thema Sport. Het
boekje Winvis kun je hierin integreren.
Vissen: De wereld van Winvis is onder water. Veel kinderen vinden dat fascinerend. Je
ziet het water, maar wat gebeurt er allemaal onder de oppervlakte? Ze kunnen hiun
fantasie erop los laten, maar ook heel veel leren van het leven onder water door hier in
je themawerk aandacht aan te besteden.

Kringgesprek
Hieronder een aantal gespreksvragen die je kunnen helpen bij het voeren van een
kringgesprek n.a.v. het verhaal Winvis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heeft de wedstrijd gewonnen?
Wat vond je van het plan van blauwe Bart?
Was het eerlijk dat Winvis gewonnen heeft?
Waarom was Winvis vandaag niet zo snel?
Winvis is niet blij met zijn prijs. Waarom niet?
Hij geeft de prijs aan zijn vriend. Wat vind je daar van?
Hoe noem je dat als je niet eerlijk de wedstrijd wint?
Heb jij ook weleens vals gespeeld?
Heb je dat toen ook eerlijk verteld?
Hoe voelt het om een wedstrijd te verliezen?
Is het belangrijk om een wedstrijd te winnen?
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Heb je nog een miniboekje Winvis over? Snijd of knip de bladzijden los (of kopieer de bladzijden).
Plastificeer de bladzijden. Laat de kinderen met behulp van de platen het verhaal navertellen. De
jongste kinderen kunnen ook de platen op goede volgorde neer gaan leggen, nadat ze het verhaal
gehoord hebben.
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De vis
Kring – Waarnemen van een vis
Doel

Nieuwsgierig zijn, wereld verkennen, waarnemen en ordenen

Benodigdheden

Goudvis of een haring of makreel

Werkwijze

Neem een goudvis mee in de kring of maak gebruik van een bestaand
aquarium in school als die aanwezig is. Praat met de kinderen over hun
ervaringen en belevenissen met betrekking tot vissen. Misschien zijn er wel
kinderen die thuis vissen hebben in een kom, aquarium of vijver. Bekijk de
vis(sen) in de kom en stel eventueel de volgende vragen:

Differentiatie

o

Hoe ziet de vis eruit?

o

Wat doet de vis?

o

Waar zit zijn kop? En waar de vinnen?

o

Wie heeft er thuis ook vissen? Waar zwemmen ze in?

o

Wat eet een vis?

o

Is deze vis snel of langzaam?

o

Wonen alle vissen in een kom of in een aquarium?

o

Welke vissen leven er in de zee?

Sommige vissen kun je eten. Je kunt met de kinderen een haring of makreel
bekijken. Laat de kinderen de vissen voelen en ruiken en eventueel eten.
Houdt hierbij rekening met kinderen die geen dierlijke voeding eten.

Differentiatie

Een ander idee is om de kinderen mee te nemen naar een tuincentrum,
dierenwinkel of aquarium in de omgeving en daar de vissen te bekijken.

!
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Van klein naar groot

Werkblad: Van klein naar groot

!

Opdracht: Knip de vissen uit en plak ze op van klein naar groot. Je kunt de opdracht makkelijker
maken door de kinderen minder plaatjes te geven.

!
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Schubben tellen

Werkblad: Schubben tellen

!

Opdracht: Tel het aantal schubben op de vis en stempel het juiste cijfer onder de vis.

!
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Rekenen
met vissen
Rekenen met
vissen
Rekenen met vissen
Lamineer verschillende vissen op basis van de afbeeldingen in dit lesmateriaal en gebruik de

!

!

gelamineerde vissen bij allerlei rekenactiviteiten. Je kunt met de vissen de volgende rekenactiviteiten
Lamineer verschillende vissen op basis van de afbeeldingen in dit lesmateriaal en gebruik de
aan de orde laten komen:
gelamineerde vissen bij allerlei rekenactiviteiten. Je kunt met de vissen de volgende rekenactiviteiten
o Leg twee hoepels neer op de grond en leg in de hoepels groepjes neer met meer en minder
aan de orde laten komen:
vissen. Vraag aan de kinderen waar de meeste vissen liggen. Herhaal de begrippen meer en
o Leg twee hoepels neer op de grond en leg in de hoepels groepjes neer met meer en minder
minder.
vissen. Vraag aan de kinderen waar de meeste vissen liggen. Herhaal de begrippen meer en
o Maak een startlijn en een finishlijn op de grond. Leg verschillende vissen tussen de lijnen.
minder.
Vraag aan de kinderen welke vis vooraan zwemt en welke vis achteraan. Je kunt ook
o Maak een startlijn en een finishlijn op de grond. Leg verschillende vissen tussen de lijnen.
verschillende rangtelwoorden aanbod laten komen. Gebruik ook woorden als dichtbij en
Vraag aan de kinderen welke vis vooraan zwemt en welke vis achteraan. Je kunt ook
dichterbij.
verschillende rangtelwoorden aanbod laten komen. Gebruik ook woorden als dichtbij en
o Leg alle vissen neer op de grond en zoek de grootste en de kleinste vis.
dichterbij.
o Leg een hoepel op de grond en leg in de hoepel een aantal vissen. Leg verschillende
o Leg alle vissen neer op de grond en zoek de grootste en de kleinste vis.
cijferkaartjes neer op de grond. Laat een kind een cijferkaart koppelen aan de hoeveelheid
o Leg een hoepel op de grond en leg in de hoepel een aantal vissen. Leg verschillende
vissen in de hoepel. Je kunt deze opdracht herhalen met verschillende hoeveelheden en met
cijferkaartjes neer op de grond. Laat een kind een cijferkaart koppelen aan de hoeveelheid
verschillende kinderen.
vissen in de hoepel. Je kunt deze opdracht herhalen met verschillende hoeveelheden en met
verschillende kinderen.
Kring – Drijven en Zinken

Drijven en zinken
Doel

Kring – Drijven
en Zinken
Nieuwsgierig
zijn, onderzoeken, redeneren of probleem oplossen,

Doel

waarnemen en ordenen
Nieuwsgierig zijn, onderzoeken, redeneren of probleem oplossen,

Benodigdheden

waarnemen en ordenen
Bak met water, stopwatch, voorwerpen die drijven of zinken

Benodigdheden
Werkwijze

Bak met water, stopwatch, voorwerpen die drijven of zinken
Neem een grote bak met water en neem een aantal voorwerpen. Deel de

Werkwijze

Tip
Tip

voorwerpen uit aan de kinderen in de kring. Om de beurt mogen de kinderen
Neem een grote bak met water en neem een aantal voorwerpen. Deel de
proberen of het voorwerp blijft drijven of dat het zinkt. Praat met de kinderen
voorwerpen uit aan de kinderen in de kring. Om de beurt mogen de kinderen
over hoe het komt dat iets drijft of zinkt.
proberen of het voorwerp blijft drijven of dat het zinkt. Praat met de kinderen
over hoe het komt dat iets drijft of zinkt.
Verdeel de kinderen in groepjes. Maak een ‘drijfgroep’ en een ‘zinkgroep’ en
geef elk groepje een bak met water. De kinderen zoeken in het lokaal dingen
Verdeel de kinderen in groepjes. Maak een ‘drijfgroep’ en een ‘zinkgroep’ en
die blijven drijven of zinken.
geef elk groepje een bak met water. De kinderen zoeken in het lokaal dingen
die blijven drijven of zinken.

!
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Gevoelens Kring - Gevoelens
Doel

!

Emotioneel vrij zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, sociale
vaardigheden

Benodigdheden

Boekje Winvis, tekenpapier, wasco krijtjes

Werkwijze

Winvis voelt zich niet echt de snelste als hij begint aan de wedstrijd. Zeker als
hij de andere vissen ziet. Weet jij hoe dat komt? Hij komt wel als eerste over
de finish. Hoe kan dat? En is dat wel eerlijk? Hoe voelt Winvis zich als hij
wint? Praat met de kinderen over de verschillende gevoelens die er zijn.
Vragen die aan de orde kunnen komen:
o

Hoe kijk je als je blij bent?

o

Hoe kijk je als je moe bent?

o

Kun je ook aan mij zien hoe ik mij voel?

o

Kun je ook verliefd kijken?

o

Kun je ook aan Winvis zien dat hij niet blij is?

o

Hoe kijk je als je een wedstrijd verliest?

o

Hoe kijk je als je een wedstrijd wint?

Geef de kinderen een groot, wit tekenpapier en wasco krijtjes. De kinderen
tekenen Winvis. Ieder mag bedenken hoe Winvis zich voelt. Verzamel aan het
eind alle tekeningen en bespreek kort het resultaat.

!
!
!
!
!
!

!
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Zoek de 5 verschillen

Werkblad: Zoek de 5 verschillen

!

Opdracht: Kijk goed naar beide tekeningen. Ze zijn niet precies gelijk. Kun jij de 5 verschillen vinden?

!

lesmateriaal Digiprentserie

!

!

winvis

Werkblad: Zoek de 10 verschillen

!

Zoek de 10 verschillen
Opdracht: Kijk goed naar beide tekeningen. Ze zijn niet precies gelijk. Kun jij de 10 verschillen vinden?

!

!
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Wie wint?Werkblad: Wie wint?

!

Opdracht: Kijk goed naar de vissen? Wie komt er als eerste over de streep? En wie als tweede?
Stempel de juiste cijfers achter de streep.

!
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Werkblad: Rangtelwoorden
Rangtelwoorden

!
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Spelideeën met water
De onderstaande spelletjes met water kunnen zowel buiten als binnen gespeeld worden.
o

winvis
Lamineer verschillende papieren vissen en bevestig aan elke vis een paperclip. Maak van
stokjes , touw en magneetjes hengels. Doe de vissen in de watertafel en wie vangt de meeste

Spelideeën met water
Spelideeën

!

vissen? Tip voor scholen: Laat kinderen uit hogere groepen het spel maken en uitleggen.

o Schrijf op spelletjes
drie plasticmet
bekertjes
de cijfers
1, 2 buiten
en 3. Vul
drie bekertjes
zand en zet de
De onderstaande
water kunnen
zowel
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gespeeld met
worden.
o

bekertjes
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o

Leg
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paar
kleine
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vissen
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geef de
kinderen
een rietje.
Met het
vissen?
voor
scholen:
kinderen
uit hogereen
groepen
het
spel maken
en uitleggen.

o

rietje
de vissen
naar de overkant.
vis wint?
Schrijfblazen
op driezeplastic
bekertjes
cijfers 1, 2Welke
en 3. Vul
de drie bekertjes met zand en zet de

o

een
van, de
bekertjes.
Wie haalt
de meeste
in 3inkeer
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de watertafel

Vul
de watertafel
eens metLaat
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dewater
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van de bekertjes. Wie haalt de meeste punten in 3 keer gooien?

o

Leg een paar kleine plastic vissen in de watertafel en geef de kinderen een rietje. Met het
rietje blazen ze de vissen naar de overkant. Welke vis wint?

o

Vul deSpelideeën
watertafel eens met warm water of met sop of maak er een mooie zee van met vissen
en waterplanten.

o

Verzamel schelpen die ongeveer even groot zijn. Plak steeds onder twee schelpen stickers
met dezelfde getallen. Je kunt met de schelpen het spel memory spelen. Hoe meer schelpen,
hoe moeilijker
het spel wordt.
Spelideeën

o

Neem een groot rond blauw kleed (parachute) en een knuffelvis of handpop. De kinderen

o

staan
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De
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Elk groepje
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o

Tikspel:
Een van de kinderen is visser. De anderen zijn vissen. De visser vangt de vissen en
doek vallen.

o

brengt
de gevangen
naar zijnverdeeld.
‘emmer’ Elk
(matje).
De kinderen
zijn in groepjes
groepje heeft de naam van een van de vissen uit
het verhaal (bijvoorbeeld Winvis, Guppo, enz.) Geef de groepjes om de beurt een opdracht,
zoals: Alle Guppo’s gaan rennen, alle Winvissen gaan zitten, enz.

o

Tikspel: Een van de kinderen is visser. De anderen zijn vissen. De visser vangt de vissen en
brengt de gevangen naar zijn ‘emmer’ (matje).

!
!
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Voorbeelden
Ringen en stokjes - Vis

Mozaïek – Vis
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Werkblad: Stempelen

winvis

!

Stempelen

Opdracht: Stempel de juiste woorden achter de cijfers en op de lijnen.

Werkblad: Stempelen

!

Opdracht: Stempel de juiste woorden achter de cijfers en op de lijnen.

!
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Werkblad:
Zoek dezelfde vissen
Zoek dezelfde
vissen

!

Opdracht: Kijk goed naar de vissen. Welke vissen zijn precies hetzelfde? Trek een lijn tussen de
vissen die er precies hetzelfde eruit zien.

!
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Teken de
vis
Werkblad:
Teken de vis

!

!
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Werkblad: Voorbereidend schrijven

Voorbereidend schrijven

!

Opdracht: Volg de lijnen zo netjes als je kunt.

!
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Werkblad: Vis versieren
Vis versieren

!

!
!

!
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Werkblad: Puzzel Bella
Puzzel Bella

!

Opdracht: Kleur Bella. Knip de plaat in stukjes en maak de puzzel.

!
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Kijkdoos Vissen
(1) Kijkdoos vissen (1)
Werkblad:

!

Opdracht: Knip de vissen uit en plak ze met de vouwranden in een doos. Maak er een mooie kijkdoos
van.!

!
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Kijkdoos vissen (2)
KijkdoosWerkblad:
Vissen (2)

!

!

!
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Vis spiegelen

Werkblad: Vis spiegelen

!

Opdracht: Verf de helft van de vis in een kleur naar keuze. Vouw de vis op de grijze lijn (als de verf
nog nat is) dubbel en je hebt een hele vis.

!
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Kralenplank: Winvis

Kralenplank Winvis

!
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Stokpoppen

Kring – Stokpoppen vis

Doel

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, geschreven en gedrukte taal

Benodigdheden

Boekje Winvis, stokpoppen, startlijn, finishlijn, medaille

!

Maak stokpoppen van de vissen die voorkomen in het boekje Winvis. Verf
kartonnen bordjes in de juiste kleur. Laat de verf drogen. Knip uit papier
vinnen en een staart en plak die aan de kartonnen bordjes. Geef de vissen
oogjes en een mond. Bevestig achter elke vis een stok. (zie onderstaande
foto). Vertel het verhaal van Winvis. Deel de stokpoppen uit en vertel dan nog
een keer het verhaal. Laat de kinderen zinnen zeggen met behulp van hun vis
(Geef hulp daar waar nodig is). Probeer zo samen met behulp van de
stokpoppen het verhaal na te spelen.
Variatie

Laat de kinderen met behulp van de stokpoppen het verhaal aan de andere
groepen vertellen.

Variatie

Laat de kinderen met behulp van de stokpoppen nog meer avonturen
bedenken.

Tip

Je kunt de stokpoppen ook gebruiken in de poppenkast.

!
!
!
!
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Aquarium Aquarium
bouwen bouwen
Doel

Nieuwsgierig zijn, wereld verkennen, gereedschappen en technieken

Benodigdheden

Nieuwsgierig zijn, wereld verkennen, schematiseren, plastic vis

Werkwijze

Neem een (plastic) vis mee in een zakje met water. Vertel de kinderen dat je

!

een vis hebt gevangen, maar dat je geen bak voor hem hebt. Wat moet je nu
met de vis doen? Laat de kinderen reageren. Praat met hen over het vangen
van vissen. Reageer op wat ze vertellen en stimuleer het gesprek door
vragen te stellen, zoals:
o

Heb jij wel eens vissen gevangen? Of heb je mensen gezien die
vissen gingen vangen?

o

Waar was dat?

o

Waar kun je vissen mee vangen?

o

Mag je zomaar vissen vangen?

Misschien zijn er wel kinderen die een ‘aquarium’ willen bouwen in de
bouwhoek. Bedenk met het groepje kinderen hoe het aquarium eruit moet
komen te zien. Zwemt het visje er alleen of komen er nog vriendjes bij? Maak
van tevoren een bouwtekening van het aquarium.
Kleed het aquarium aan met steentjes, blauw papier, groene plantjes voor de
zuurstof, enz.
Variatie

Bedenk een naam voor de vis en stempel op een strook papier zijn/haar
naam. Plak de strook bij het aquarium.

Variatie

Verzamel samen met de kinderen informatie met betrekking tot vissen. Wat
eten vissen? Hoeveel eten krijgt de vis? Krijgen de vissen in de zee ook eten?
Maak een voedselschema en hang dat bij het gebouwde aquarium.

Tip

Je kunt de bouwhoek ook gebruiken om een zee met haven, enz. te bouwen.
Maak eventueel gebruik van een groot stuk blauw landbouw plastic.

!

!
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Vooraan – Achteraan
VooraanWerkblad:
en achteraan

!
!
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Naschrijven
of stempelen
Werkblad:
Naschrijven of stempelen

!

Opdracht: Schrijf of stempel de namen van de vissen na. (Voor begeleider: Zet eventueel kleine
stippen waar begonnen wordt met schrijven).

!
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Constructieve
activiteiten
Constructieve
activiteiten
Klei of brooddeeg

Vissen maken van klei of brooddeeg kan zowel in platte vlak als ruimtelijk.

Medaille

Maak met strijkkraaltjes een medaille. Bevestig een mooi lint aan de

!

medaille. Je kunt ook medailles maken van ander materiaal zoals
schelpen, goud- en zilverpapier, vilt.
Timmeren

Teken de omtrek van Winvis op hout. Timmer om de 2 cm. een spijker en
wikkel paarse wol om de spijkers.

Strijkkraaltjes

Maak vissen van strijkkraaltjes. Verf de binnenkant van een schoenendoos
blauw en versier deze met papieren waterplanten. Hang de vissen in de
‘zee’.

Vingerverf

Maak met vingerverf golven van de zee. Knip uit tijdschriften vissen of
maak vissen van papier of vouwblaadjes en plak deze op de golven.

Handafdruk

Verf een kinderhand paars, behalve de duim en pink. Deze verf je blauw.
Druk de hand op een vel papier en Winvis zwemt. Maak het werk verder af
door er een onderwaterwereld van te maken met gescheurde papieren
stroken, schelpen en meer kosteloos materiaal.

!
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Kleurplaat

Kleurplaat
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Sjabloon Winvis
Sjabloon Winvis
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!

!

Winvis
is deel 9 uit de Digiprentserie

Bestel Winvis en andere titels uit de serie via
www.onderwijsstudio.nl

Ook altijd op zoek naar
creatieve en educatieve
materialen voor kleuters?
Op Credu.nl vind je
de leukste materialen
voor school, kinderopvang en thuis!

