
9.IS EEN KIKKER KAPOT ALS HIJ DOOD IS?

GROEP 
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1.INSPIREREN
Lees het boek 'Kikker en het vogeltje' voor van 
Max Velthuijs. Tip: lees het drietalig voor, waarbij 
het kikker Fries spreekt, het varkentje Engels en 
haas Nederlands. Stel na afloop vragen als: wie 
heeft ook wel eens een dood vogeltje gevonden? 
Wat heb jij toen gedaan? 

2.VERWONDEREN
Vertel: "Kikker dacht dat het vogeltje kapot was, 
het vogeltje deed niets meer. Wat vind jij? Is iets 
kapot als het dood is?

3.FILOSOFEREN

Haas wees naar de hemel. Ga je naar de hemel als je dood bent?
Haas zei dat iedereen dood gaat. Is dat zo? Kan alles doodgaan? Ook een steen/bloem/zon/wolk/...?
Haas zei dat ze het vogeltje moesten begraven onder de heuvel. Mag je overal begraven worden? 
Moet alles begraven worden dat dood is? kan iedereen begraven worden?
Varkentje had een traan op zijn wang toen het vogeltje in de kuil neerlegden. Moet je huilen als 
iemand is?
Ze gooiden de kuil dicht met aarde en legden er een grote steen bovenop. Toen was het doodstil. Is 
de wereld doodstil als er iemand of iets dood is gegaan?
Na het begraven van het vogeltje gingen ze tikkertje spelen. Mag je plezier hebben als iets of 
iemand dood is gegaan? Moet je weer plezier hebben nadat iemand is begraven?
Toen ze 's avonds naar huis gingen hoorden ze een vogel zingen. Leef je door in anderen?

Ga verder filosoferen met de kinderen door vragen te kiezen die het gesprek verdiepen of een impuls 
geven:

4A.VERANKEREN
Laat de kinderen een vogel maken van klei, 
zoutdeeg of een sok (1.vullen met rijst, 2. 
elastiek/touwtje binden om uiteinde voor een 
kop, elastiek/touwtje om achtereinde voor het 
lijf, rest van de sok is staart). Is de gemaakte 
vogel dood?

4B.VERANKEREN
Speel het boek met z'n allen na. Laat de kinderen 
kiezen wie ze zijn: kikker, haas, varken of eend. 
Leg een vogel neer (gemaakt van klei, brooddeeg 
of sok). Als leerkracht vertel je het verhaal en 
speel je voor/mee. Laat de kinderen de zinnen 
van hun personage nazeggen. 

5A.PRESENTEREN
Presenteer de gemaakte vogels. Presenteer het toneelstuk aan een andere klas of 

aan de ouders.

5B.PRESENTEREN
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