Activiteiten bij

Maantje
Bange papa (Hoofdstuk: Papa vindt iets engs)
In het verhaal is papa bang voor dieren: padden, kikkers, muizen,
slakken, spinnen en ga zo maar door. Hij is zelfs bang voor eekhoorns.
En als papa iets engs ziet terwijl hij de krant leest, gaat hij op zijn stoel
staan! Maantje en mama zijn daarentegen helemaal niet bang voor
dieren. Bespreek de volgende vragen in de kring: Hoe zou het komen
dat papa bang is voor dieren? Hoe zou Maantje ervoor kunnen zorgen
dat papa minder bang is?

Zijn eekhoorns huisdieren of horen ze in de natuur? (Hoofstuk: Een baby in de struiken)
Wanneer Maantje en mama Dori Eekhoorn vinden in de tuin weten ze niet goed wat ze met haar
moeten doen. Maantje wil Dori graag houden en voor haar zorgen. Laat de kinderen met
hun schoudermaatje bespreken of ze zelf een eekhoorn als huisdier zouden willen hebben. Zo ja, waar
zou die eekhoorn dan slapen, hoe zouden ze die eekhoorn verzorgen en wat zouden ze met die
eekhoorn doen? En waar blijft de eekhoorn als de kinderen op school zitten? Eekhoorns mogen immers
niet naar school. Zo nee, waarom niet? Is er een ander dier dat ze als huisdier zouden willen hebben?
Omdat Maantje en mama niet goed weten wat ze moeten doen met Dori, bellen ze de
dierenambulance en vragen ze het aan buurman Gerrit. Die zeggen allebei dat eekhoorns in de natuur
horen. Bespreek klassikaal met de kinderen of ze het eens zijn met de stelling dat eekhoorns thuishoren
in de natuur. Waarom wel/niet? En hoe zit dat dan met andere dieren? Horen egels bijvoorbeeld ook in
de natuur of zou je die ook als huisdier kunnen hebben?

Herfstverzameling (Hoofdstuk: Een brief van Dori)
Aan het einde van het boek wordt Dori tijdens de herfst vrijgelaten in het bos. Uit de brief van Dori
(eigenlijk geschreven door papa) blijkt dat Dori in het bos al druk bezig is met het zoeken van eikels
voor de winter. Maar naast eikels is er nog veel meer te vinden in het bos in de herfst.
Bespreek met de kinderen wat ze allemaal in het bos/park kunnen vinden in de herfst. Wat past er
allemaal bij een mooie herfstverzameling? Ga daarna met de klas naar het bos/park en kijk wat jullie
allemaal kunnen vinden. Geef ieder kind een klein zakje waarin zij hun noten/bladeren etc. kunnen
bewaren. Als jullie weer terug zijn in de klas kunnen jullie kijken wat er allemaal is gevonden en wat de
naam is voor alles wat is gevonden. Je kunt bijvoorbeeld vragen: “Wie heeft deze noot, de kastanje,
gevonden?” en “Welke noot hoort bij welk blad?”.
Tip: bewaar de noten en gebruik ze voor een rekenopdracht. Bijvoorbeeld: “Dori heeft al 6 eikels
gevonden, maar ze wil er 11 hebben voordat het winter wordt. Hoeveel eikels moet ze nog vinden?”.

Knutselen (Hoofdstuk: Het is een meisje!)
Dori gaat uiteindelijk naar de egel- en eekhoornopvang. Laat de
kinderen egels en eekhoorns knutselen. Met klei kunnen
kinderen het lichaam van de eekhoorn of de egel maken. De
staart van de eekhoorn kan gemaakt worden van gevonden
bladeren. De stekels van de egel kunnen gemaakt worden met
satéprikkers.
Tip: laat de kinderen een eekhoorn tekenen en stempel met de gevonden bladeren de staart erbij. Doe
dit door verf op een blad te borstelen en het blad vervolgens op de plek van de staart te drukken zodat
er een afdruk van het blad op het papier ontstaat.

Sprookjes voorlezen (Hoofdstuk: De prinses met de bevroren staart)
Dori kan alleen goed slapen als ze voor het slapengaan een sprookje krijgt voorgelezen. De eerste keer
dat ze in de egel- en eekhoornopvang slaapt, wordt ze niet voorgelezen en slaapt ze heel onrustig.
Bespreek met de kinderen hoe het kan dat Dori beter slaapt nadat ze is voorgelezen. Zou ze ook zo
goed slapen als ze een krant voorgelezen had gekregen in plaats van een sprookje?
Vraag ook naar sprookjes. Wat is eigenlijk een sprookje? Waar kun je een sprookje direct aan
herkennen (Er was eens …)? Kennen de kinderen nog andere kenmerken van sprookjes? Is het verhaal
van Maantje een sprookje of niet? Hoe weet je dat? Kennen de kinderen sprookjes en krijgen ze die wel
eens voorgelezen voordat ze naar bed gaan? Wat is hun favoriete sprookje? Laat de kinderen op zoek
gaan naar sprookjesboeken in de schoolbibliotheek en lees enkele sprookjes voor in de klas.

Afscheid nemen (Hoofdstuk: Papa zegt in één minuut negen keer ‘kabouters’)
Als Dori naar Egels & Zo wordt gebracht, moet Maantje afscheid nemen van Dori. Als Maantje weggaat,
voelt ze een brok zo groot als een meteoriet in haar keel. Maar als ze een paar dagen later bij oma is,
denkt ze soms helemaal niet meer aan Dori. Naar aanleiding hiervan is het leuk om na te denken over
ervaringen die de kinderen hebben met afscheid nemen. Vragen die je kunt stellen zijn:
• Heb jij wel eens afscheid moeten nemen terwijl je dat niet leuk
vond?
• Hoe zou het komen dat Maantje niet meer aan Dori denkt?
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• Als afscheid niet leuk is, wat kan je doen om ervoor te zorgen dat
deze maand zijn
afscheid nemen minder naar is?
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