Lesbrief – Voorlezen met Blij als ik brei

De Nationale Voorleesdagen

Voorlezen is altijd leuk. Maar in januari is het een jaarlijks terugkerend feestje, tijdens De Nationale
Voorleesdagen. Zorg ervoor dat je iedere dag voorleest in de klas, en dat ook blijft doen ná de
Voorleesdagen. Met vijftien minuten voorlezen per dag vergroten kinderen hun woordenschat enorm.
Bovendien: voorlezen doet lezen. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen, worden zelf over het
algemeen ook enthousiaste lezers. Daar hebben ze hun hele schoolloopbaan plezier van. En voorlezen is
natuurlijk ook nog eens hartstikke gezellig. Iedere dagen vijftien minuten voorlezen? Dat is het leukste
kwartier van de dag!

Het prentenboek Blij als ik brei
Schaap Mop breit er lustig op los. Ze gebruikt daarvoor haar eigen wol. Maar
ze breit zo graag, dat ze niet genoeg wol heeft. En dus gebruikt ze ook de wol
van Miep en de andere schapen die ze kent. Tot niemand meer wol heeft. En
het is winter ...
Blij als ik brei is een uniek prentenboek over twee eigenzinnige schapen, Mop
en Miep. Het gaat over de lol van breien, en over hoe je samen problemen
kunt overwinnen. Want wat doe je als de wol bijna op is en je niets anders wilt dan breien? Dan
bedenk je een oplossing! Blij als ik brei heeft paginagrote illustraties vol breiwerk.
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Voorlezen uit Blij als ik brei
Voordat je gaat lezen, kun je het boek introduceren in de groep. Laat het boek zien en vertel dat het
over breien gaat. Weet iedereen wat breien is? Misschien zijn er kinderen die iemand kennen die kan
breien. Vertel dat breien een activiteit is met wol en twee breinaalden. Met de breinaalden wordt
van de woldraad een lap gemaakt. Zo’n lap kan bijvoorbeeld een sjaal, trui of deken worden.
Lees nu het verhaal voor. Laat bij iedere pagina de illustratie goed zien. Als
het verhaal uit is, mogen de kinderen de illustraties van dichtbij bekijken. Blij
als ik brei gáát niet alleen over breien, er zijn ook heel veel breiwerkjes in
verwerkt. Kijk bijvoorbeeld maar eens goed naar de muur achter Pem en
Pam, als ze met hun poten in het voetenbadje zitten. Laat de kinderen ook
andere gebreide elementen aanwijzen.
Vertel ook dat Mop en Miep echt bestaan. Ze wonen in een klein dorpje in
Noord-Brabant en maken deel uit van een schaapskudde. Op bijzondere
dagen dragen ze een gebreide sjaal en kun je ze heel goed herkennen. Mop (midden op de linkerfoto
hieronder) is een wijs wit schaap, Miep (rechterfoto hieronder) is een donkere spring-in-’t-veld. Kijk
voor meer informatie over de schaapskudde op www.dewereldboom.nl.

Voorleestips
 Lees het boek eerst zelf door. Dan weet je wat je kunt verwachten en kom je niet voor
verrassingen te staan.
 Maak het jezelf gemakkelijk: laat leerlingen uit een hogere groep eens voorlezen in de klas.
 Wijk af van het verhaal als je merkt dat dat kan: pas het aan en gebruik leuke stemmetjes.
 Betrek de kinderen actief bij het voorlezen: stel vragen, verwijs naar dingen uit het dagelijks
leven.
 Praat na over het boek. Vraag bijvoorbeeld wie er willen leren breien.
 Maak een kort project van Blij als ik brei. Het verhaal en de illustraties vormen een mooie
introductie op het proces van wol maken. Maak hierbij ook gebruik van onze lesbrief Van
schaap naar breiwerk.
 Laat de kinderen als afsluitende activiteit een kleurplaat maken van Mop en Miep (zie het
aanbod op www.schapenzaken.nl).
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Wist je dat ...









Voorlezen de fantasie stimuleert
Het plezier van voorlezen zit in de herhaling: van sommige boeken krijgen kinderen
nooit genoeg
Voorlezen de woordenschat vergroot
Jonge kinderen door boeken de wereld leren kennen
Je met voorlezen lezers maakt: kinderen leren dat lezen leuk is
Voorlezen kinderen helpt te leren luisteren en zich te concentreren
Voorlezen ontzettend gezellig is
Kinderen door voorlezen vertrouwd raken met allerlei verhaalsoorten

Kortom: voorlezen is leesbevordering ten top!

Deze lesbrief is ontwikkeld bij Blij als ik brei, een prentenboek (voor kinderen
van 4 tot 7 jaar én voor breiliefhebbers) van Anke Werker en Daniëlle
Schothorst. Kijk voor meer informatie over het boek en de makers én voor de
bijbehorende kleurplaten op www.schapenzaken.nl.

© Schapenzaken, Tilburg 2014 - Voor informatie: www.schapenzaken.nl

