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Karel is jarig

Samenvatting:
Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet
Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief
materiaal. Het doel van de download ‘ballon’ is verhaalbegrip en woordenschat te stimuleren. Met de download ‘groter
groeien’ trainen we rekenkundige begrippen en stimuleren we
het tel- en hoeveelheidsbegrip. Daarnaast komen er diverse
begrippen aan bod, die tevens in het prentenboek worden
aangeboden. Door de downloads kunt u er extra aandacht
aan besteden.

Auteur + illustrator: Liesbet Slegers

De begrippen zijn:
•
•
•
•

‘groot’ en ‘klein’
‘hard’ en ‘zacht’
‘eerste’ en ‘laatste’
rangtelwoorden

Elke lesbrief van Clavis bevat vragen om tijdens,
voor of na het lezen te stellen.
Deze leeshulpvragen zijn, voor uw gemak,
van tevoren bedacht.
U kunt dan de tijd nemen om de
kinderen te observeren:
• Gebruiken ze nieuwe woorden
en woorden die bij het thema passen?
• Kunnen ze de vragen beantwoorden?
• Luisteren ze aandachtig, zijn ze nieuwsgierig
en reageren ze spontaan?
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Tips om per bladzijde te bespreken
Inleiding

Hoeveel dagen nog, mama,
voor ik jarig ben?
Hoeveel keer nog slapen?
Duurt het nog lang?
Wat spannend …
Nog drie nachtjes slapen,
Nog twee nachtjes slapen,
Nog één nachtje slapen …

Pagina 1 - 2

Hallo, ik ben Karel.
Vandaag ben ik al vroeg wakker.
Ik ben superblij,
want ik ben jarig!

Hoera, morgen ben ik jarig!

Karel is bijna jarig. Hij is de dagen aan het aftellen.
• Hoe vindt Karel dat?
• Hoe vind jij het als je bijna jarig bent?
• Hoe oud zou Karel worden?

Vandaag is de grote dag voor Karel.
• Hoe kijkt Kaatje?

Pagina 3 - 4

Pagina 5 - 6

Ik kruip in bed bij mama en papa.
‘Hoera, onze Karel is jarig!’
lacht papa.
‘Nu ben je al drie,’ zegt mama.
Ik krijg een dikke zoen en
een knuffel.

‘Vandaag is het jouw dag,’
zegt mama. En ze zet
een kroon op mijn hoofd.
‘Zo, nu kan iedereen zien dat
je jarig bent.’
Met mijn kroon op voel ik
me geweldig.

• Hoeveel jaar is Karel geworden en wat krijgt hij van zijn • Karel krijgt een mooie kroon op zijn hoofd. Waarom?
papa en mama?
• Is dat een cadeautje?

Pagina 7 - 8

Mama en papa versieren het huis,
want straks is het mijn feestje.
Papa blaast de ballonnen op.
Daar is Kaatje al.
Ze komt ook meevieren.

• Waaraan kun je allemaal zien dat er iemand jarig is?
• Kun je vier dingen verzinnen?

Pagina 9 - 10

Ongeduldig kijk ik uit het raam.
En ja, daar komen oma en opa!
Ze hebben een groot pak
meegebracht. Wat zou erin zitten?
Iets voor mij?

• Wie komen er op bezoek bij Karel?
• En wat hebben ze voor hem meegebracht?
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Pagina 11 - 12

‘Gelukkige verjaardag, Karel!’
Ik doe het pak meteen open.
O, een kruiwagen, met een schop
en een emmer!
Daar kan ik mee spelen in de tuin.
‘Dank je wel, oma en opa!’

Pagina 13 - 14

Plots gaan de lichten uit.
Mama komt de kamer binnen
met mijn verjaardagstaart.
Er staan drie kaarsjes op.
De vlammetjes dansen.

Karel pakt zijn grote pak uit. Er zit meer dan één cadeau
in.
• Hoeveel cadeaus krijgt Karel van zijn opa en oma?
• Wat is het grootste cadeau?

• Waarom gaan de lichten uit, denk je?

Pagina 15 - 16

Pagina 17 - 18

‘Blaas de kaarsjes maar uit,
‘Lang zal Karel leven,
lang zal Karel leven,
lang zal Karel leven in de gloria,
in de gloria, in de gloria!’
Iedereen zingt speciaal voor mij.

Karel,’ zegt papa.
Ik blaas en blaas …
maar de vlammetjes
blijven branden.
Dan blaas ik zo hard ik kan.
Oef, de kaarsjes gaan uit,
alle drie.

• Zullen wij ook een verjaardagslied zingen voor Karel?

• Waarom gaan de kaarsjes eerst niet uit?
• Wat doet Karel om de kaarsjes wel te laten doven?
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Pagina 19 - 20

Iedereen klapt in zijn handen.
‘Bravo, Karel!’ zegt mama.
‘Goed gedaan,’ lacht opa.
‘Nu ben je echt een grote jongen.’

Karel is nu een grote jongen
• Wat kan hij allemaal al? Kun jij dat ook?

Pagina 21 - 22

Kaatje en ik spelen met mijn
nieuwe kruiwagen. We maken
een ritje met Beer en Konijn.
Er mag ook een ballon mee.
Mijn verjaardag is de leukste
dag ooit …

• Wie zitten er in de kruiwagen?
• Past Kaatje ook in de kruiwagen?
• Waarom niet?
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Pagina 21 - 22

We eten allemaal taart
met aardbeien en slagroom.
Kaatje zit naast me. Zij vindt
de taart net zo lekker als ik!

• Wie is er op visite bij Karel?
• En wat eten ze om zijn verjaardag te vieren?
• Wat eet jij op jouw verjaardag?
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Suggesties bij de download ‘ballon’:
Leg de kaarten in de kring en laat de kinderen ze goed bekijken.
Vertel steeds een kort verhaaltje en laat de kinderen het goede plaatje erbij uitzoeken:

1 Karel is jarig en hij mag helpen met het versieren van de kamer.
Hij mag van papa een ballon opblazen.

2
3
4
5
6

Eerst is de ballon nog klein, maar Karel blaast heel hard.
De ballon wordt al een beetje groter.
Karel blaast nog harder en zijn wangen worden roder.
Nog een laatste zucht. Karel heeft het er warm van gekregen!
Pats! De ballon gaat stuk. De ballon was te groot en daarom knapte hij.
Wat een knal, zeg! ‘Nog een keer!’ roept Karel.

5

3

1

6

2

4

• Laat de kinderen een logische volgorde maken door goed naar de plaatjes te kijken.
• Neem een plaatje weg en vraag welk plaatje ontbreekt.
• Ruil twee plaatjes om en vraag wat er nu niet meer klopt.
• Leg de platen in een onlogische volgorde en geef kinderen getalkaarten van 1 tot en met 6.
Vraag ze het cijfer neer te leggen bij het plaatje dat volgens hen het eerste is.
Ze mogen daarbij de platen niet aanraken; die moeten blijven liggen.
• Bespreek de begrippen ‘groot’ en ‘klein’. Hoe komt het dat de ballon steeds groter wordt?
• Vertel het verhaaltje in een onlogische volgorde en laat de kinderen steeds de juiste plaat aanwijzen.
• Geef de kaarten aan zes kinderen en laat ze in de juiste volgorde gaan staan.
Zorg dat ze voor het publiek links beginnen. Laat elk kind vertellen wat er op de plaat te zien is.
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Suggesties bij de download ‘groter groeien’:
Leg de kaarten in de kring en bespreek ze met de kinderen.
Vertel dat we de foto’s van Karel in zijn fotoboek moeten plakken.

•
•
•
•

Maar welke foto moet dan eerst?
En waarom is die foto het eerst?
Op welke foto is Karel het grootst?
Op welke foto is Karel het kleinst?

Loop zo alle platen langs en bespreek het groter groeien met de kinderen.
• Wat kun je als je één jaar bent?
• En als je twee, drie, vier, vijf of zes jaar bent?
• Houd een hand op het cijfer en vraag hou oud Karel op deze foto is.
Vraag ook hoe ze dat kunnen zien.

Nog meer suggesties:
• Maak kronen met ballonnen eraan. Maak een kroon met 2, 3, 4, 5 en 6 ballonnen.
Geef een kroon aan een kind en vraag hem de kroon op het hoofd te zetten van een kind dat even oud is als
de hoeveelheid ballonnen op de kroon.

• Vraag de ouders foto’s op een pagina te printen, van elke verjaardag een foto.
Bekijk de foto’s met de kinderen.

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

