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Kikker en het vogeltje. 
Twee lessen Filosoferen met kinderen voor de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. 
 
Onderwerp: Dood gaan. Kikker vindt een dode vogel. Hoe gaan hij en zijn vrienden daarmee om? 
Wat is verdriet? Wat doe je wanneer er iemand dood gaat? Met het prentenboek van Max 
Velthuijs heb je  een prachtige en liefdevolle tool om met kleine kinderen over het thema ‘dood 
gaan’ te filosoferen. 
Doel: Na deze sessie hebben de kinderen kennisgemaakt met het verschijnsel dood gaan en er 
hun eigen gevoelens en gedachten over kunnen uiten. 
Aanpak: Na het voorlezen en bespreken van het boekje is er een kringgesprek. Dat kan 
eventueel op een later tijdstip worden voortgezet. Ook kunnen de kinderen als verwerking nog 
een tekening maken. Heb je de kleine handpopjes van Kikker en zijn vrienden in je klas? Speel 
het verhaal dan op je verteltafel, laat Kikker het verhaal vertellen of laat de kinderen ermee 
doorspelen, na de les en het gesprek. 
Tijdspad: Twee sessies van elk 20 tot 30 minuten. Voor de extra verwerking kan je er nog een 
tekenles van 45 minuten aan koppelen. Ze kunnen een scene uit het verhaal tekenen, met wasco 
en net als Max Velthuijs dat zelf altijd doet: met zo’n mooi kader eromheen. Ze kunnen ook 
kiezen om alleen Kikker te tekenen. Is hun kikker blij? Boos? Bedroefd? Bang? Waar zie je dat 
aan? (Stand van de mond en ogen, houding van de rug, plek van de armen…)  
*TIPTOOL: Doe deze activiteiten met je kleine kring! 
 
Les 1: Het verhaal van Kikker en het vogeltje  
(prentenboekje van Max Velthuijs, uitgeverij Leopold, ISBN 90-258-4754-4) 
Start:  
-Maak een (kleine) kring en vertel, dat je de kinderen een beetje een verdrietig verhaal van Kikker 
gaat voorlezen.  
-Activeer de voorkennis, als je dat zou willen, door ze te vragen, wanneer zij wel eens verdrietig 
zijn geweest. 
Kern: 
-Lees het verhaal rustig voor en laat de illustraties goed zien. Begin bij het tonen van de omslag- 
tekening. Is Kikker daar ook verdrietig? Waar zie je dat aan? 
Verwerking: 
-Bespreek het verhaal na met de kinderen. 
*Mogelijke vragen (Na het lezen van het hele verhaal) 
-Wat vind je van het verhaal? Hebben Kikker en zijn vrienden het goed opgelost? Wie heeft er wel 
eens een begrafenis meegemaakt? Wat gebeurde er toen? Was je verdrietig? Wat gebeurt en na 
het dood gaan? Kan je ook blij zijn op een begrafenis? Of daarna? Wat doe je als je iemand mist 
die dood is? Wie mis jij nu? Hoe troost jij iemand die verdrietig is? Wat maakt jou (weer) blij? 
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2: Vervolggesprek 
 
Start:  
-Je zit weer in de (kleine) kring en je gaat nu iets dieper in op het verhaal van Kikker en het 
vogeltje. 
-Wie weet nog waar het over ging? 
Kern: 
-Laat alleen de plaatjes van het boek weer zien. 
-Wie heeft er over het verhaal nagedacht? 
Verwerking:  
-Nu praat je verder aan de hand van meer specifieke vragen.  
*Mogelijke vragen: 
-Kikker heeft iets gevonden. Hij is bezorgd. Wat is dat? Bezorgd zijn? Waar ben jij wel eens 
bezorgd over? Wie is er bezorgd over jou? En hoe los je dat dan op?  
-Kikker en Varkentje gaan samen kijken naar de vogel. Wat denkt Kikker? Wat denkt het 
Varkentje? Waarom denken ze dat? Waarom neemt Kikker Varkentje mee? Zou hij niet alleen 
durven? Wat zou jij doen, wanneer je een vogel zo op de grond zag liggen? Wie zou jij 
meenemen op zo’n avontuur? Wie heeft zoiets wel eens meegemaakt? Wat gebeurde er toen? 
-Eend komt erbij. Wat denkt Eend dat er met het vogeltje is? 
-Haas weet raad. Hij weet ook wat er gebeuren moet. Vinden Kikker en Varkentje en Eend dat 
fijn, denk je? Ken jij ook iemand, die altijd raad weet? Aan wie kan jij alles vragen wat je weten 
wil? Kan je alles weten? Voel je je dan beter? 
-Wat is dood? vraagt Kikker. En dan wijst Haas naar de blauwe hemel. Waarom doet Haas dat? 
Wat bedoelt hij? Wat is dood volgens jou? 
-Iedereen gaat dood, zegt Haas. Wanneer ga je dood? 
-Dan gaan ze vogel begraven op een mooie plek. Ze strooien bloemen en leggen een steen op 
het graf. Ben jij wel eens bij een begrafenis geweest? Hoe ging dat? Was jij toen verdrietig? Wie 
troostte je toen? 
 
Les 3: Extra verwerking: 
De kinderen gaan een stuk van het verhaal of een portret van Kikker tekenen. Laat ze goed zien, 
hoe Max Velthuijs de emoties toont in zijn personages!  
Veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 

 


