
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

In ‘Een zee van liefde’ heeft Pinguïn een groot geheim: hij is verliefd op 

Beer. Pinguïn voelt de liefde in zich, als een storm die door zijn lijf raast. 

Alsof hij zeeziek is en zijn tenen tintelen. Pinguïn wil heel graag bij Beer 

zijn, en daarom besluit hij het Beer te vertellen. Maar Beer is niet verliefd. 

Beer lacht: “Je kan toch niet verliefd zijn op mij? We zijn helemaal anders.” 

Pinguïn besluit bij Beer te blijven totdat zijn storm is gaan liggen of tot het 

bij Beer is gaan tintelen… 

 
Vóór het lezen 

Bekijk de voorkant van het prentenboek met de kinderen en bespreek wat er te zien is. Welke dieren 

zien we op de voorkant van het prentenboek? Waar zijn ze? En wat hebben ze meegenomen naar het 

strand? Een pinguïn op het strand, hoe zou die hier gekomen zijn?  

Noem vervolgens de titel. ‘Een zee van liefde’, dus het boek gaat over liefde. Wie zou er verliefd zijn? En 

op wie? Denk je dat ze allebei verliefd zijn? ‘Een zee van liefde’, wat betekent dat eigenlijk? Ik zie wel 

een zee op het plaatje… Mochten de kinderen zelf lastig tot antwoorden komen, kan je hardop 

meedenken met hen. Op die manier help je hen een stap verder in het denkproces: “een zee van 

liefde… wat zou een zee van liefde betekenen? Een zee is groot, met heel veel water..”  

 
Eerste keer lezen 

Lees het prentenboek voor en maak tijdens het voorlezen gebruik van voorspellende vragen. 

Bijvoorbeeld op de eerste pagina met tekst: “Wat voor geheim zou Pinguïn hebben? En waar gaat 

Pinguïn naartoe met het geheim?” Of vlak voordat Pinguïn aanklopt bij Beer: “Waarom telt Pinguïn tot 

tien? Wie zou er in het huis met de vuurtoren wonen” 

 

Tweede (of derde / vierde etc. ) keer lezen 

Het prentenboek bevat veel inhoud, zowel tekstueel als grafisch. Mede hierdoor leent het prentenboek 

zich voor meerdere keren voorlezen. Lees het prentenboek een keer voor en focus op de emoties van 

Pinguïn en Beer: “Met elke stap wogen zijn voeten zwaarder, waardoor komt dat? Hoe zou Pinguïn zich 

nu voelen?” Of nadat Pinguïn aan Beer heeft verteld dat hij verliefd is op Beer en Beer hard lacht: “Hoe 

voelt Pinguïn zich nu? En Beer? Is Beer verliefd?” En als ze naar de zonsondergang kijken, hoe voelen 

Beer en Pinguïn zich dan? 

Een volgende keer voorlezen kan gefocust worden op de woordenschat: meezeulen, wat betekent dat 

eigenlijk? en Pinguïn meerde zijn boot aan, wat is aanmeren? Zo zijn er heel veel woorden en gezegden 

waar je in het boek bij stil kunt staan. Voorbeelden zijn: “Met elke stap wogen zijn voeten zwaarder”, 

“blozen”, “als een storm die door je lijf raast”, “zwijgend”, “golven rolden over het strand” etc. 
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Praten over liefde 

Praat met de kinderen over liefde. Wat is liefde? Ken je mensen die verliefd zijn? Hoe zie je dat die 

mensen verliefd zijn? Ben je zelf verliefd of verliefd geweest? Wat voel je als je verliefd bent? Heb je dat 

ook, net als Pinguïn, verteld? Indien nee, waarom niet (vind je het spannend om het te vertellen, net 

zoals Pinguïn het spannend vond)? Indien ja, hoe reageerde diegene? 

 

Memory maken van de afbeeldingen uit het boek 

Maak samen met de kinderen van een aantal afbeeldingen uit het boek een memoryspel. Hiervoor 

maak je eerst foto’s van de afbeeldingen en zet je ze in een word-bestand. Zorg ervoor dat de 

afbeeldingen even groot zijn. Vervolgens print je ze. De kinderen kunnen vervolgens de afbeeldingen 

uitknippen en plakken op stukken karton van dezelfde grootte. Nu is het spel klaar om te spelen. Om 

het spel taliger te maken, kun je regels toevoegen zoals “als je een plaatje omdraait, vertel je wat er op 

het plaatje gebeurt”.  

 

Plaatjes ordenen 

Maak gebruik van de memoryplaatjes en probeer het verhaal in de juiste volgorde neer te leggen. 

Welke prent komt als eerste in het boek? Bespreek wat er ook alweer aan de hand was op de prent. 

Wat gebeurde er op dat moment in het boek? Gebeurde daarvoor nog iets anders? Om het spel 

makkelijker te maken, kun je de afbeeldingen waarin Pinguïn en Beer samen zomerse activiteiten aan 

het doen zijn uit het spel laten. Nog makkelijker? Selecteer vier of vijf afbeeldingen die de verhaallijn 

duidelijk weergeven.  

 

Samen een activiteit bedenken 
Pinguïn en Beer voeren heel veel activiteiten uit in de zomer. Bekijk de prenten en kies samen met de 

kinderen een activiteit uit die jullie willen en kunnen uitvoeren. Stel hiervoor vragen zoals: Wat zijn 

Pinguïn en Beer op deze prent aan het doen? Kunnen wij dat ook doen in de klas of op school? Welke 

spullen hebben we daarvoor nodig? Wanneer kunnen we dat doen? Moeten we nog meer 

voorbereiden? Voer daarna de activiteit uit!  

 

De activiteiten van  
deze maand zijn 
ontwikkeld door 

Emiel Helmich 


