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Wat gebeurt er in de zomer? Waarom staat de
zon opeens zo hoog aan de hemel? En waarom
blijft hij zo heerlijk lang schijnen? Waar komen
al die groene blaadjes aan de bomen vandaan?
En dat lekkere fruit? Houden alle dieren van de
warmte in de zomer? Je komt het allemaal te
weten in dit zomerboek boordevol weetjes en
grappige vragen.

De zonnige zomer van Mack is een informatief boek
dat kinderen uitnodigt om de zomer zelf te ervaren.
Bij deze lesbrief horen verschillende bijlagen:
*

Bijlage 1:

vertelspel

*

Bijlage 2:

appels

*

Bijlage 3:

zonnebloemen

*

Bijlage 4:

tomaten

*

Bijlage 5:

aardbeien

*

Bijlage 6:

lieveheersbeestjes

*

Bijlage 7:

dierenkaarten opdracht.

		
		

De bijlagen zijn nodig bij de spelsuggesties
die in deze lesbrief worden gegeven.
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Leeshulpvragen
Elke lesbrief van Clavis Uitgeverij 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?
Kunnen ze delen van het boek terughalen bij het zien van een bladzijde?
Maken ze correcte zinnen?
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TIPS OM PER BLADZIJDE TE BESPREKEN
Pagina 1 - 2
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oranje lucHten

FruitBomen

Veel dieren houden ook wel van een
sappig appeltje. Maar die hangt hoog
in de boom, dus daar kunnen ze niet
zomaar bij. Dit geitje heeft de appel
bijna te pakken. Eet smakelijk, geitje!

Kijk, dit hondje graaft vrolijk een
kuil op het strand.
Meeuwen houden ook van het
strand. En als ze het te warm krijgen,
schuilen ze even onder een parasol.
Daar zitten ze lekker in de schaduw.

Het is zomer. Pff, wat is het warm! De zon schijnt in de zomer bijna
elke dag. Overdag staat de zon hoog aan de hemel. Laat in de avond wordt
het een beetje frisser, dan zakt de zon weg. Het wordt heel langzaam donker en alles verandert van kleur. De lucht is niet blauw meer, maar wordt
oranje of rood. Mooi hè, die oranje luchten?

appels groeien aan bomen. Net als kersen en peren. In de lente bloeien
er mooie bloemetjes tussen de groene blaadjes. Maar in de zomer groeien
die bloemetjes uit tot heerlijk sappige appeltjes. Eerst zijn de appels nog
groen en klein, maar later worden ze groter. Dan kun je de appeltjes lekker opeten. Dank je wel, fruitbomen!

• Hoe heet het als de zon opkomt?
• En als de zon ondergaat?
• Wanneer is het warmste moment van de dag?
In de ochtend, middag of avond?

• Waaraan hangt een appel?
• Neem een appel mee en benoem
samen met de kinderen alle onderdelen:
steel, vel, vruchtvlees, klokhuis, pit …
• Welke vruchten groeien nog meer aan een boom?
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Welke dieren zie je in de zee zwemmen?

In welke bomen hangen appels en in welke peren?

zonneBloemen

paarse velden

Net als lavendel is ook
de klaproos een echte
zomerbloem. Eerst
zie je alleen een groen
knopje op het dunne
steeltje zitten. Maar
als het warmer wordt,
komt er een prachtige
bloem tevoorschijn.
Vlinders en bijen
zijn gek op die mooi
gekleurde klaprozen.

Iedereen houdt van zonnebloemen!
Kunstenaars schilderen de mooie gele
bloemen na. En vogels wachten tot de
zonnebloem is uitgebloeid voor ze alle
zaadjes lekker oppeuzelen.

eén bloem lijkt een beetje op de zon. Deze bloem groeit alleen in de
zomer en heeft een heel lange steel. Die steel kan soms wel hoger worden dan vier of vijf kinderen boven op elkaar! Op de lange steel zie je
een mooie gele bloem die altijd naar de zon kijkt. Weet je hoe deze bloem
heet? Je raadt het al: zonnebloem.

Bloemen zie je in de zomer overal. Langs de kant van de weg en in velden bloeien bloemen in de mooiste kleuren: rode, witte, knalgele of zelfs
paarse. Die paarse bloemen zijn lavendelbloemetjes. Mm, lavendel ruikt
heel lekker. Zo lekker dat we er zeepjes en badolie van maken. Lavendel
groeit in prachtige paarse velden.

• Wijs onderdelen van de zonnebloem aan
en benoem deze met de kinderen:
bloemblad, steel, hart …
• Waarom heten deze bloemen zonnebloemen?
• Hoe lang kan de langste zonnebloem worden?
Zullen we dat eens echt meten?

• Welke bloemen zie jij als je naar school loopt?
• Welke kleuren hebben ze?
• Heb je weleens lavendel gezien onderweg
naar school?
• Heb je weleens geroken aan lavendel?
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Eén zonnebloem is een beetje sip. Welke?

Er zijn veel soorten klaprozen. Welke kleuren zie je allemaal?

rode Bollen

zomerKoninKjes

Kleine tomaatjes
zijn groen, maar als
ze groter worden
veranderen ze van
kleur. Eerst worden
de tomaatjes oranje
en dan knalrood.
Rode tomaten zijn
rijp om op te eten.
Lekker fris en zoet!

•
•
•
•

Je kunt aardbeien zo uit de hand eten.
Maar je kunt er ook een taart mee
versieren. Met nog een beetje kersen,
frambozen en bessen uit de tuin maak je
een echte zomertaart.
Slagroom erbij en smullen maar!

tomatenplanten houden van een lekker warm zonnetje. In de zomer
groeien ze en groeien ze. En dan opeens … hangen de planten vol met
tomaatjes! Aan de ene plant hangen losse tomaten, aan de andere zie je
hele trossen bungelen. Soms vind je wel vier felrode tomaten aan een
tros. Mm, zo lekker en gezond, deze heerlijke rode bollen.

Welke kleuren hebben tomaten voordat ze rijp zijn?
Hoe heten vier tomaten aan dezelfde tak?
Wat hebben (tomaten)planten nodig om te groeien?
Wat wordt er allemaal gemaakt van tomaten?
Welke groenten zie je hier?

•
•
•
•

aardbeien groeien aan kleine plantjes met een dunne steel. De aardbei wordt in de zomer steeds dikker, en het dunne steeltje buigt langzaam
door. Aan het steeltje hangen niet alleen de mooie rode aardbeien, maar
ook leuke witte bloempjes. En zie je de kleine gele pitjes in de aardbei?
Uit die pitjes groeien de volgende zomer weer nieuwe aardbeiplanten.
Aardbeien zijn echte zomerkoninkjes.

Wat zijn die gele puntjes op de aardbei?
Zijn aardbeien fruit of groente?
Welke andere vruchten zie je op de pagina?
Hoe noemen we het groene gedeelte op de aardbei?
Welke aardbei heeft de meeste pitjes?
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TIPS OM PER BLADZIJDE TE BESPREKEN
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Fladderaars

Kleuterdieren

In de zomer krioelt
het van de kleine
insecten. De meeste
zijn mooi en leuk.
Zoals de gekleurde
vlinders en libellen.
Maar één insect is
niet zo leuk. Hij
zzzoemt rond je oren
en prikt. Au! Je krijgt
er kleine jeukbultjes
van. Ga weg, mug!
Jou willen we niet!

•
•
•
•

lieveheersbeestjes hebben kleine zwarte stipjes op hun rug. Sommige mensen denken dat die stipjes verklappen hoe oud het lieveheersbeestje is. Maar dat is niet zo. De beestjes worden meteen met alle stippen geboren. Wist je trouwens dat zo’n klein lieveheersbeestje wel vijftig
kilometer achter elkaar kan vliegen? Is dat niet knap, van deze kleine
fladderaar?

Hoe noem je kleine kriebelbeestjes?
Hoe ver kan een lieveheersbeestje vliegen?
Waar zie je de libel?
Kunnen lieveheersbeestjes
ook andere kleuren hebben?

Welk lieveheersbeestje heeft zich verstopt?
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Lammetjes, kalfjes,
kuikentjes, kleine geitjes
en grappige biggetjes, in
de zomer is het druk op
de boerderij! Het veulen
heeft nog dunne beentjes
en durft niet goed te
gaan staan. ‘Kom maar
overeind,’ zegt mama
paard. ‘Je kunt het best.’

op de boerderij worden er in de lente veel kleine dieren geboren. In
de zomer zijn de kleintjes al gegroeid tot stevige kleuters. Ze zijn groot
genoeg om op hun eigen pootjes te staan, en leren elke dag iets nieuws.
Dit varkentje heeft bijvoorbeeld net geleerd hoe hij helemaal alleen naar
voedsel moet zoeken. Zo leren ze allemaal wat, die kleuterdieren.

• Kun jij de mama’s noemen van deze dieren?
• Waar wonen deze dieren?
• Waarom houdt de boer deze dieren?
Welk varkentje heeft geen krulstaartje?
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luilaKKen

vaKantievogels

Beren kunnen altijd en overal
slapen. Daar hebben ze geen
bed voor nodig. Ze ploffen
net zo makkelijk neer in het
gras. Zelfs leunend tegen een
boomstronk kunnen ze hun
ogen nauwelijks openhouden.
Welterusten, lieve beer!

De ooievaar vliegt over vele
landen en zeeën naar ons toe om
hier een nest te bouwen.
Met zijn grote zwart-witte
vleugels zweeft hij door de lucht.
Onderweg landt hij om een
lekker kikkertje te eten.

vogels houden van de zon. Kleine vogeltjes smullen in het zomerzonnetje van het eten dat hun mama hen brengt. Maar als het hier zomer is,
dan is het in andere, verre landen juist winter. Brrr! De meeste vogels in
die verre landen houden niet van de winterkou en daarom komen ze met
vakantie bij ons. Ze liggen hier dan heerlijk in het zonnetje, die vakan-

Beren hebben een luilekker leventje. In de winter slapen ze heel erg
lang, dan houden ze een winterslaap. Maar wie denkt dat ze na al dat gesnurk in de zomer lekker gaan rondrennen, heeft het mis. Bij de eerste
warme zonnestralen zie je de beer al zuchtend en puffend naar het water
lopen. Tijd om even rustig te dobberen. Beren zijn echte luilakken.

• Waar vliegen vogels naartoe
als het bij ons koud wordt?
• Waarom doen ze dat?
• Wanneer komen ze weer terug?
• Wat doen ze hier als ze terugkomen?
• Hoe heet de vogel met de gekke snavel in de vorm
van een lepel?

•
•
•
•
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tievogels.

Eén vogel heeft een gekke snavel in de vorm van een lepel. Zie je hem?

spetteraars

Zijn echte beren om te knuffelen?
Wat doen beren graag?
Kunnen beren zwemmen?
Wat eten beren?

Beren kunnen heel goed zwemmen. Zie je welke beer al een vis heeft gevangen?

zomerKoninKjes

In de zomer spelen veel dieren heerlijk
in het water. Soms willen de dieren zich
wassen en even afkoelen of soms willen
ze gewoon wat spetteren.
Spetter, spetter, spat, spat …
Zo, nu zijn we allemaal lekker nat!

dolfijnen zwemmen meestal onder water. Maar niet altijd. Soms komen ze even boven de golven uit om elkaar te knuffelen. Of om grappige
kunstjes te doen. Dolfijnen kunnen heel hoog springen. Soms maken ze
dan koprollen of draaien ze speels om hun as. Ze kunnen zich uren vermaken. Dolfijnen zijn echte spetteraars.

• Dolfijnen kunnen goed zwemmen.
Weet jij wat ze nog meer heel goed kunnen?
• Wat eten dolfijnen?
Wij maken kinderdromen waar
• Waar wonen dolfijnen?
www.clavisbooks.com
Oeps! Welke dolfijn is net hard in het water gevallen?

Je kunt aardbeien zo uit de hand eten.
Maar je kunt er ook een taart mee
versieren. Met nog een beetje kersen,
frambozen en bessen uit de tuin maak je
een echte zomertaart.
Slagroom erbij en smullen maar!

aardbeien groeien aan kleine plantjes met een dunne steel. De aardbei wordt in de zomer steeds dikker, en het dunne steeltje buigt langzaam
door. Aan het steeltje hangen niet alleen de mooie rode aardbeien, maar
ook leuke witte bloempjes. En zie je de kleine gele pitjes in de aardbei?
Uit die pitjes groeien de volgende zomer weer nieuwe aardbeiplanten.
Aardbeien zijn echte zomerkoninkjes.

• Hoeveel poten heeft een krab?
• Welke strandbeesten zie je allemaal op deze pagina?
• Wat doe jij als je op het strand bent?
Welke aardbei heeft de meeste pitjes?
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Evaluatievragen:
•
•

Van welke bladzijde heb je het meest geleerd?
Wat vond jij de leukste pagina? Waarom?

Suggesties voor na het lezen van het boek.
Het vertelspel
•
•
•
•
•
•

Neem bijlage 1 erbij. Knip alle kaarten uit en lamineer ze.
Een kind pakt een kaart van de stapel
en vertelt bij welke bladzijde uit het boek dit kaartje hoort.
Een kind pakt een kaart van de stapel
en vertelt iets over de bijbehorende bladzijde uit het boek.
Een kind pakt een kaart van de stapel. De leerkracht vertelt iets wat waar of juist 		
niet waar is over de bijbehorende bladzijde uit het boek. Het kind reageert hierop.
Laat kinderen de kaarten sorteren op aantal.
Geef de kinderen steeds opdrachten. Bijvoorbeeld: leg een fiche op de laatste bloem,
op de eerste beer, op de middelste ster …

Fruitbomen
•
•
•
•
•

Neem verschillende soorten appels mee naar school.
Bespreek een appel met de kinderen.
Snijd de appel open en bekijk deze eens aan de binnenkant.
Laat de kinderen twee of meerdere soorten appels proeven.
Merken ze verschil in structuur en smaak?
Maak verschillende gerechten met appel klaar.
Bijvoorbeeld: appeltaart, appelflappen, appelmoes, appelsap …
Neem bijlage 2 erbij en laat de kinderen de plaatjes bekijken.
Ze maken hiervan een logische volgorde.
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Zonnebloemen
Diverse winkels hebben pakketten te koop om zonnebloemen
mee te kweken. Het groeien van een klein plantje gaat redelijk snel
en is een leerzaam en leuk proces. Maak elke dag foto’s en meet de steel.
Neem bijlage 3 erbij en bekijk in welke fase het plantje
in de klas zich bevindt.

Rode bollen
•
•
•
•

•

Koop een tomatenplant en zet deze op een zonnige plek in de klas.
Neem bijlage 4 erbij, knip de plaatjes uit
en laat de kinderen deze in een logische volgorde leggen.
Laat een kind vertellen wat hij ziet op de plaatjes van bijlage 4.
Neem verschillende tomaten mee naar school:
vleestomaten, romatomaten, cherrytomaten en ‘gewone’ tomaten.
Snijd de tomaten open en bekijk de binnenkant. Laat alle kinderen
een stukje proeven van de verschillende soorten.
Welke vinden zij het lekkerst?
Maak een staafdiagram en bekijk welke tomaat de favoriet is.
Maak verschillende gerechten van de tomaten.
Bijvoorbeeld: een spiesje, tomatensoep, tomatensap …

Zomerkoninkjes
•
•
•

Neem bijlage 5 erbij en bespreek de groei van de aardbei
met de kinderen.
Druk de bijlage twee keer af en speel memory.
Neem aardbeien mee naar school.
Laat de kinderen ze sorteren op grootte.
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Fladderaars
•

•

•
•
•

Lees de bladzijde nog eens voor.
Benadruk het stukje waarin wordt verteld dat de stippen
van een lieveheersbeestje niets zeggen over de leeftijd.
Neem bijlage 6 erbij en knip de kaartjes uit.
Maak een stapel van de cijfers en leg de kaartjes
met lieveheersbeestjes voor je neer.
Neem steeds een cijferkaartje van de stapel en vraag:
welk lieveheersbeestje is met (x) aantal stippen geboren?
Maak een rij van veel naar weinig stippen.
Druk de bijlage twee keer af en speel memory met de kaartjes.
Neem zwarte dopjes of een whiteboardmarker. Vraag de kinderen
om steeds elk lieveheersbeestje tien stippen te geven.
Hoeveel moeten ze er nog bijmaken?

Strandbeestjes
•
•

Neem bijlage 7 erbij, knip de kaarten uit en lamineer deze.
Bespreek met de kinderen, aan de hand van de bijlage,
welke dieren er in de zee en op het strand leven en welke dieren niet.
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