[Geef tekst op]

BOEKGEGEVENS
Titel: Van licht en donker, Tegenstellingen
Auteur & illustrator: Xavier Deneux
ISBN: 978 90 448 1869 7
Uitgeverij Clavis
Prentenboek vanaf 3 jaar

In het juryrapport kun je lezen dat ‘Van licht en donker’ een boekje is om te bekijken maar ook om vast te
houden. Het is gemaakt van stevig karton en de getekende tegenstellingen kun je ook nog voelen met je
handen.
Begin met het boekje goed te bekijken met een groepje kinderen en laat de kinderen het vasthouden en
betasten. Wat zien ze allemaal? Wat voelen ze?

VRAGEN
Zien jullie nog meer ronde en vierkante dingen?
Welke kleuren zie je bij vierkant en rond in het boek?

Wat zijn dat voor dieren bij hoog en laag?
Maken die ook geluid?
En wat doen ze?
Kunnen jullie dat nadoen?

Wat zie je allemaal bij vol en leeg?

Waarom huilt de leeuw die opgesloten is?
Mag een leeuw zomaar vrijgelaten worden?
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Waar vind je een leeuw in een kooi?
Welke dieren kun je daar nog meer zien?
Wat voor geluiden maken die?

Het lijkt wel een beetje koud bij de konijntjes. Wat kunnen ze doen om het warm te krijgen? Kun jij/kunnen
jullie ook goed huppelen?

Ziet de maan er altijd zo uit? Hoe komt dat?
Welke vorm heeft de zon?

Hoe zwaar is een olifant?
Wat is licht, is dat lucht?

DOEN
Je kunt met elkaar proberen een ‘droog’ aquarium te maken van een grote doos. Snij er openingen in maar
zorg dat de doos stevig blijft. Iedereen mag zijn of haar fantasievis maken die opgehangen wordt aan een
stokje dat je bevestigt op de rand van de doos.

Ga lekker naar buiten en ga op zoek naar ‘groot’ en ‘klein’.

TIP
Op http://www.schooltv.nl kun je video’s vinden voor verschillende leeftijden over zon en maan. In
de bibliotheek vind je vast een aantal prentenboeken die ook voor jonge kinderen geschikt zijn.
Eén en veel kan ook op veel manieren ingezet worden. Hoeveel kleuren, hoeveel eieren. Wat is veel wat is
weinig. Een vinger, meer vingers.

