Activiteiten bij

De fantastische vliegwedstrijd
Een vliegwedstrijd voor vogels, waarbij allerlei vogels iets hebben
gemaakt waarmee ze kunnen vliegen. Al snel zie je dat de vogels een voor
een met hun vliegmachine uit de lucht vallen. Hoe kan dat nu? Zouden
alle teams wel eerlijk spelen?

Eerst kijken
Er is op elke bladzijde zoveel te zien, dus laat kinderen eerst eens naar de
plaatjes kijken. Intussen lees je alvast wat voor, zodat ze een idee krijgen
waar het boek over gaat.

Vogels herkennen
Omdat het best lastig is de soorten vogels te herkennen, kun je samen met de kinderen tijdens het
voorlezen de vogels zoeken met de betreffende naam. Bijvoorbeeld na het voorlezen van de zin: ‘Pech
voor de spechten, hun propeller ligt in puin’, ga je samen op zoek naar de spechten. Daardoor gaan ze
ook het verhaal al een beetje begrijpen.
In het boek komen heel veel verschillende vogels voor. Vraag de kinderen over welke vogels ze meer
zouden willen weten? Zoek daar een informatief boekje bij en lees dat voor.

Verhaalbegrip
Nu de kinderen door hebben dat het om een wedstrijd gaat met vogels, kun je samen kijken en intussen
vertellen wat er gebeurt. Je kunt de kinderen een hint geven: ‘Let op de kippen’. Het is slim gedaan in
het boek, steeds zie je op de ene bladzijde wat de kippen uitvoeren en als je de bladzijde omslaat, wat
het gevolg daarvan is. Je kunt voordat je de bladzijde omslaat af en toe vragen: wat zou er nu gaan
gebeuren, denk je? Kom na de voorspelling ook terug op de vraag of ze gelijk hadden.

Valsspelen
Het team met de kippen speelt vals, ze doen dingen die niet eerlijk zijn. Om het begrip ‘valsspelen’ te
leren begrijpen, kun je kinderen de volgende vragen stellen: ‘Is het eerlijk wat de kippen hebben
gedaan, zou dat mogen bij de vliegwedstrijd?’ ‘Zouden de vogels vooraf hebben afgesproken wat wel
en wat niet mag tijdens de wedstrijd, zouden ze regels hebben afgesproken?’ Als de kinderen ‘ja’
zeggen, vraag dan wat voor afspraken, wat voor regels, dat zouden zijn.
Als het antwoord ‘nee’ is, vraag dan of de vogels voor de volgende
wedstrijd wel regels zullen afspreken en wat voor regels dat zouden zijn.
De activiteiten van
Koppel het onderwerp eventueel aan de regels in de groep, dat zijn ook
deze maand zijn
afspraken over gedrag.

Vliegers maken en oplaten
Het is leuk om vliegers te maken en die buiten op te laten. Op internet
zijn veel instructiefilmpjes te vinden.
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