Handleiding en werkbladen

Grote Beer en Kleine Bever
vrienden voor altijd
Tekst Rian Visser, illustraties Gertie Jaquet
Rian Visser en Gertie Jaquet zijn voor een schoolbezoek, voorleesoptreden of
workshop te boeken via de Schrijverscentrale www.deschrijverscentrale.nl.

In deze handleiding vind je extra tips, foto’s en voorbeelden.
Download ook de digibordles, de toneeltekst en het werkboekje!
Toneelstuk opening Kinderboekenweek 2018

Grote Beer en Kleine Bever
vrienden voor altijd
Tekst Rian Visser, illustraties Gertie Jaquet

Digibordles (pdf)

Rollen
Verteller

De verteller heeft het boek Grote Beer en Kleine Bever, vrienden
voor altijd vast en doet alsof hij hieruit voorleest. (Het toneelstuk is
een combinatie van twee verhalen uit dit boek.)

Beer

Deze speler kan als een echte beer verkleed zijn, maar ook
een roodgestreepte trui en bijvoorbeeld berenoren dragen en
eventueel wat schmink. Grote Beer is groot, wijs en volwassen en
heeft een zware stem.

Bever

Deze speler kan als een echte bever verkleed zijn, maar kan ook
een platte staart, knaagtanden en snorharen hebben en eventueel
wat schmink. Kleine Bever is klein, kinderlijk en impulsief en heeft
een hoge stem.
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Toneeltekst (pdf)

Werkboekje (pdf)
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Opening Kinderboekenweek
Begin de Kinderboekenweek met een toneelstuk over Beer en Bever.
In het toneelstuk komt zowel hun vriendschap aan bod, als het probleem dat je
soms jaloers kunt zijn als je vriend nog een vriend heeft.
Daarnaast gaat het verhaal over lezen. Beer kan al lezen, maar Bever nog niet. Hij
kan wel heel goed verhaaltjes verzinnen!

Verkleden
De spelers kunnen natuurlijk een echte beer- of beverkostuum huren of maken.
Maar bruine kleren, sminck, een roodgestreepte trui of een platte staart kan ook
genoeg zijn om de figuren duidelijk te maken.

Beer

Bever
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In en uit (nadoen)
Vrienden vinden het soms leuk om elkaar na te
doen.
Hangt Bever een bloemenketting om, dan doet
Beer het ook. Draagt Bever een sjaal, dan doet
Beer het ook. Zet Bever een hoedje op, dan doet
Beer het ook. Met dit gedrag zijn leuke spelletjes te
bedenken.
Lees het verhaal In en uit. Praat met de kinderen
over mode. Waarom verandert dat steeds?
Kan iedereen elkaars kleren aan?
Hieronder zie je een paar leuke activiteiten voor tijdens de gym of voor in de klas.

Spel: Schipper mag ik overvaren?
Iedereen staat aan een kant van de zaal, behalve de ‘Schipper’. Deze geeft een
opdracht, bijvoorbeeld hinkelen, koprollen, drie stappen hinkelen met links
afgewisseld met drie stappen hinkelen met rechts, enzovoort.
Op een teken steekt iedereen op dezelfde manier over. Wie door de schipper getikt
wordt, is af.

Spel: Kinderyoga
Doe een houding voor die de kinderen kunnen nadoen. Een mooi boek met
voorbeelden en liedjes is Yoga voor peuters en kleuters van Marijke Smit.
Nadat je een aantal houdingen gedaan hebt, kunnen de kinderen zelf om beurten
een houding bedenken en voordoen.

Spel: Spiegelen
Twee kinderen staan tegenover elkaar. Tussen hen in is een onzichtbare spiegel. Een
kind bedenkt een houding of beweging, zoals haar kammen, tong uitsteken, tellen
op zijn vingers.
Het tweede kind is het spiegelbeeld en probeert alles in spiegelbeeld na te doen.
Tip: Beweeg langzaam en maak het niet te moeilijk.

Organiseer een modeshow
Heb je een stapel leuke sjaals en hoedjes in de klas? Organiseer een modeshow.
Misschien kunnen kinderen elkaar nadoen, maar telkens net anders. Heeft er een
hoge hakken, dan doet de andere rubberlaarzen aan.
Mode is natuurlijk gebaseerd op elkaar nadoen, maar ook op net iets anders zijn
dan de rest. Je eigen stijl vinden.
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Beer en Bever - vrienden en verschillend
Beer en Bever zijn de beste vrienden, maar toch heel verschillend.
De verhalen kunnen worden gebruikt om over deze verschillen en diversiteit te
praten.
Waarom ben je met iemand bevriend? Misschien omdat je op elkaar lijkt?
Maar is dat echt zo?
Wat is hetzelfde en wat is verschillend?
Wat doe jij graag? En jouw vriendje?
Wat eet jij het liefst? En jouw vriendinnetje?
Waar let je op?
• Uiterlijk? Hoe zie je eruit?
• Innerlijk? Wat vind je leuk?
• Karakter?
• Andere overeenkomsten? Bijvoorbeeld dat je op dezelfde school zit, in dezelfde
straat woont of in dezelfde plaats?

Digibordles foto’s dieren
In de digibordles zie je foto’s van een bruin paard, een bruin hert en een wit paard.
En er is een pagina met foto’s van een jong poesje, een jong hondje en een oude
hond.
Welke twee horen het meest bij elkaar en waarom?
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Let je op kleur, soort of leeftijd?
Mischien zijn er ook gelijkenissen die je niet kunt zien.
Twee dieren kunnen bij elkaar horen omdat het vriendjes zijn. Dat kun je aan de
buitenkant niet zien. Of misschien hebben twee dieren hetzelfde baasje?
Ook dat kun je niet zien.
Deze pagina’s zijn bedoeld om over te praten. Er is geen goed en fout.
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Knuffeldieren
Gebruik een stapel knuffeldieren om te praten over overeenkomsten en verschillen.
Verschillen
Leg een stapel knuffeldieren bij elkaar.
Neem er steeds twee en bespreek ze.
Wat is er verschillend?
Overeenkomsten
Probeer nu dieren te vinden die een beetje hetzelfde zijn.
Welke dieren hebben dezelfde kleur?
Welke dieren hebben evenveel poten?
Welke dieren hebben allebei een snavel?
Sorteren 1
Alle kinderen mogen hun knuffelberen mee naar school nemen.
Sorteer ze van groot naar klein.
Sorteren 2
Zijn er nog andere manieren om te sorteren?
Bijvoorbeeld op kleur?
Sorteren kan ook met andere knuffels worden gedaan.
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De allerliefste wens van Beer
Als je naar een verjaardag gaat, neem je vaak een cadeautje mee. Hoe weet je wat
jouw vriend of vriendin leuk vindt? Dat is soms best lastig!
Misschien kun je het beste iets kopen wat je zelf leuk vindt? Of niet?
Lees het verhaal De allerliefste wens van Beer voor. Is Beer blij met zijn eerste
cadeau? En met zijn tweede cadeau?
Hoe kom je erachter wat je vriend graag wil hebben?

Verlanglijstje
De kinderen kunnen voor de Kinderboekenweek een verlanglijstje maken met
boeken die ze graag willen hebben. Knip bijvoorbeeld plaatjes uit de Voorleesgids.

Bever leest een boek
In dit verhaal wil Beer zijn kleine vriend Bever voorlezen, maar Bever besluit dat
hij het zelf wel kan. Letters leren is moeilijk, dus Bever vertelt een verhaal uit zijn
hoofd. Dat hij daarbij het boek ondersteboven houdt, geeft niets!

Navertellen
Lees een verhaal voor en laat de kinderen het in hun eigen woorden navertellen,
terwijl ze naar de plaatjes kijken.

Verzinnen
Laat een prentenboek zien. Wat staat er op de plaatjes? Waarover zou het verhaal
gaan? Kan iemand het verzinnen?

Er was eens … Spontaan een verhaal bedenken
Het prentenboek van Bever begint met: Er was eens …
Hoe verzin je zelf spontaan een verhaal? Dat is helemaal niet zo moeilijk.
Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En je zult er steeds meer plezier
in krijgen!
1. Er was eens … Bedenk een hoofdpersoon.
Vraag aan de kinderen over wie het verhaal moet gaan. Een mens? Een dier? Hoe
oud? Aardig of gemeen? Hoe ziet hij of zij eruit. Welke bijzonderheden zijn er?
Na een tijdje is er een duidelijk beeld over wie het verhaal gaat.
Begin nu te vertellen. Omschrijf de hoofdpersoon zo goed mogelijk. Er was eens een
meisje, dat heel alleen in het bos woonde. Ze had rood haar en … etc.
Gebruik een mooie vertelstem.
2. Wat is er met de hoofdpersoon aan de hand? Welk probleem heeft ze?
Laat de kinderen met ideeën komen en kies iets uit.
Vertel dan met een mooie vertelstem het begin van het verhaal
3. Bedenk samen een oplossing voor het verhaal.
Vertel het verhaal nog een keer helemaal opnieuw, maar nu met een oplossing.
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Soorten boeken
Beer houdt van dikke boeken zonder plaatjes.
Bever houdt van boeken met mooie tekeningen.
Welke soorten boeken zijn er eigenlijk? Haal een heleboel
verschillende en bijzondere boeken in de klas en bespreek ze.
Wat zijn er veel soorten boeken!
En bestaan er ook boeken die niet van papier zijn?
leesboek

Soort boek
Prentenboek
Voorleesboek
Sprookjesboek
Weetjesboek
Leerboek
Tekenboek
Oefenboek
Muziekboek
Kookboek
Agenda

Kleurboek
Werkboek
pop-up boek
Speelboek
Badboekje
Buggyboekje
Kartonboekje
Speelboek
Voelboek
Boek met geluidjes

Stripboek
Atlas
Ringband
Kalender
Tijdschrift
Handleiding
Liedjesboek
…

weetjesboek

Vragen
Bestaan er boeken zonder tekst?
Ja! Bijvoorbeeld De gele ballon van Charlotte Dematons.
Bestaan er boeken zonder plaatjes?
Ja! Bijvoorbeeld Het boek zonder tekeningen van B.J. Novak.

zonder tekeningen

zonder tekst

stripboek

badboekje

kinderbijbel

liedjesboek

atlas
kookboek
kleurboek
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Beer heeft de bibbers
Vrienden zorgen voor elkaar. Als Beer ziek is, plukt Bever bessen, zet thee en maakt
het hol schoon. Zodra Beer beter is, voelt Bever zich niet lekker …
Natuurlijk gaat Beer dan voor hem zorgen.

Ziekenhoek
Wat hebben zieke knuffels nodig? Zet in de Beer- en Beverhoek een bedje voor de
zieke Beer of zieke Bever. De doktersspulletjes komen nu goed van pas!

Hartje maken
Maak met strijkkralen een hartje om cadeau te geven aan iemand die je lief vindt. Er
is een hartvormige grondplaat te koop. Je kunt ook ijzerdraad en kralen gebruiken.
Of ijzerdraad en wol. Op internet kun je tal van voorbeelden vinden.
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Sterrenbeelden
De sterrenbeelden Grote Beer en
Kleine Beer zien er zo uit.

Tip: Haal een paar boeken over
sterren en planeten in de klas.

Op de voorkant van het boek
Grote Beer en Kleine Bever,
vrienden voor altijd kun je het
sterrenbeeld Grote Beer en Kleine
Beer ontdekken.
Houd het boek in het licht, zodat
de lak weerspiegelt.
Kleine Beer is voor de
gelegenheid het sterenbeeld
Kleine Bever geworden.

In het werkboekje staan een paar leuke opdrachten met sterren.
Maak bijvoorbeeld een sterrenbeeld van een gezicht.
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Dam bouwen
In het verhaal Duiken bouwt Bever een dam.
Deze is gemaakt van takken, klei, stenen en
mos. Een dam houdt water in de rivier tegen. Zo
wordt het aan de ene kant diep genoeg om te
leren duiken.

Zelf een dam bouwen
Dit kan in de zandbak met water, zand, takjes en
plastic (om te voorkomen dat het water meteen
wegzakt. Het kan ook in de watertafel van zand,
stenen, klei en takjes. Lekker kliederen!

Verteltafel bos en rivier
Met blauw papier, grind, eikels, takjes, bladeren en kleine dieren bouw je een
bos met een rivier.
Kinderen kunnen het verhaal Duiken en het verhaal Gelukkig naspelen en hun
eigen verhalen bedenken.
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Schilderij
Maak een schilderij waarbij de vrienden samen naar de
sterren kijken, net als op de voorkant van het boek.

Maak van aardappelen een paar sterrenstempels.

Stempel een sterrenhemel op de
bovenste helft van een blauw vel
papier.
Knip bomen uit gekleurd papier
en plak ze op het vel.
Je kunt de bomen ook verven op
papier.

Kleur Beer en Bever.
Pastelkrijt werkt erg mooi.
Knip of prik de figuren uit.

Je kunt ook stempelen
met groente, zoals
prei, broccoli of
wortelloof.
Versier de bodem met herfstbladeren.

Variatie: Beer en Bever kunnen natuurlijk ook samen naar de rivier kijken.
Of naar een zonsondergang, kampvuur of een mooi landschap.
Er zijn met deze opdracht veel mogelijkheden.
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Stempelen met Gertie Jaquet
Gertie Jaquet maakte de illustraties van Beer
en Bever, maar behalve het illustreren van
kinderboeken heeft ze nog een passie, het
maken van stempels. Ze heeft er inmiddels
duizenden gemaakt en ze schreef er ook het
boek Stempelen! over.

Stempelworkshop
Speciaal voor leerkrachten geeft Gertie
stempelworkshops. Tijdens deze workshop
kun je leren hoe je zelf heel makkelijk van een
gum en met gutsjes jouw eigen juffen- of
Druk je eigen stempel op kaarten,
meesterstempel maakt!
dagboeken, cadeaupapier …
Op alles, eigenlijk!
Gertie geeft ook stempelworkshops voor
ISBN 9789021677088
kinderen. Vanaf een jaar of acht kunnen
48 pagina’s
kinderen al heel goed zelf stempels snijden. Meer informatie
Jongere kinderen kunnen op een andere
manier aan de slag met stempels die Gertie
voor deze activiteit gemaakt heeft.
Klik hier voor informatie over de stempelworkshop.

Juffen- of meesterstempel.
Gertie maakt ook stempels op bestelling. Wil je een door haar gemaakte juffen- of
meesterstempel bestellen? Of een ander persoonlijk stempel, zoals een ex libris of
een stempel voor op een visitekaartje of geboortekaart? Stuur dan een mail aan
gjaquet@freeler.nl.
Kijk hier voor meer informatie.

Maak zelf een Beer en Bever stempel!
Illustrator Gertie Jaquet tekende speciaal voor jou een eenvoudige Beer en Bever,
die geschikt is om zelf een stempel van te maken.
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Dit heb je nodig
•
•
•
•
•

grote, platte gum
gutsjes
scherp mesje
potlood
overtrekpapier

Werkwijze
• Trek het voorbeeld met HBpotlood over op een stukje
overtrekpapier.
• Leg het overtrekpapier met de
afbeelding naar beneden op de
gum.
• Guts de lijnen weg.
Of guts alles weg behalve de
lijnen.
Hiernaast zie je de verschillen.

Het makkelijkst is het om
met de guts de lijnen van je
ontwerp te volgen.
Dan wordt het een donkere
stempel met een witte
afbeelding.

Als je wilt dat de stempel
alleen uit donkere lijnen
bestaat, moet je alles
weghalen behalve de
lijnen en vlakken van de
afbeelding die je wilt
maken.

Overtrekvoorbeeld
Gebruik het formaat dat op jouw gum past.

Vrienden

nedneirV

BEER EN BEVER – © 2018 RIAN VISSER EN GERTIE JAQUET PAG 13

Herfstbladeren stempelen
Gebruik acrylverf of plakaatverf.
•
•
•
•

Leg een herfstblad met de nerven naar boven op een oude krant.
Verf het blad.
Draai het om en leg het op het witte papier.
Leg een schone krant op het herfstblad en druk het stevig aan.

Tip: om te verven kun je ook een verfroller gebruiken.
Aandrukken kan met een rubberen roller.
Gebruik verschillende kleuren verf en stempel de bladeren half over elkaar heen.
Meer ideeën en tips vind je op Firstpallet.com.
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Knutselen met papieren bordjes
Van papieren bordjes kun je prima maskers maken.
Wat zijn de verschillen tussen Beer en Bever?
Vooral de knaagtanden van Bever zijn een belangrijk verschil.
Beer kan een grotere snuit hebben.
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Keukenrol en wc-rol poppetjes
Kleuren, prikken of knippen en plakken.
De kop van Beer en Bever en de poten van Beer zijn verbonden met kleine
muizentrappetjes, gevouwen van reepjes papier.
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Keukenrol en wc-rol poppetjes
Kopieer op stevig papier.
Kleur Beer en Bever.
Knip of prik uit.
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Maak 4 kleine muizentrappetjes. Plak deze achter de kop van Beer en Bever
en achter de poten van Beer. Zo kunnen deze bewegen.
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Masker Beer
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Masker Bever
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Vriendenhart
Kopieer deze pagina op stevig papier.
Kleur, knip uit en plak op een mooie geverfde, geplakte of gestempelde ondergrond.

Grote Beer en Kleine Bever
vrienden voor altijd
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Vriendenhart
Kopieer deze pagina op stevig papier.
Teken jezelf en iemand die je lief vindt.
Knip uit en plak op gekleurd papier.

Tip
Plak het hart met Beer en Bever en jouw
eigen hart tegen elkaar.
Maar een mooie slinger van alle harten.

Wij zijn vrienden!
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