Verwerkingstips bij

kleine
zwaluw
durft niet

Corien Oranje

Schutblad:

Volg met je vinger de blauwe lijntjes.

Spread 1:

Hoeveel eitjes zie je?

Waar is de trekker? Zie jij de haan? Kun jij de
vrachtwagen vinden? Wat ziet Kleine Zwaluw nog
meer als hij door de lucht vliegt?

Spread 3:

Spread 10:

Spread 4:

Durf jij vanaf de bank in papa’s of mama’s armen
te springen?

Spread 5:

Hoe voelt Kleine Zwaluw zich als hij voor het eerst
probeert te vliegen? Kan papa of mama jou ook
laten vliegen?

Spread 6:

Volg met je vinger de blauwe lijntjes. Kun jij ook
kopje duikelen?

Spread 7:

Ga met je vinger over het ijzerdraad en spring
over de drie zwaluwen heen. Leg nu drie kussens
op de grond en spring daar zelf overheen.

Kleine Zwaluw heeft zich verstopt voor de valk. Zie
jij waar hij zit? Is hij blij of bang denk je?
Kun jij je ook verstoppen, net als Kleine Zwaluw?
En kun jij Kleine Zwaluw helpen om de valk weg te
jagen? Hard fladderen met je armen, achter hem
aan rennen en TSJOE-LIEP roepen!

Spread 11:

Zie jij een grote vis? Wat doet de vis? Wat zie je
nog meer?
Volg met je vinger de lijn van het strand.

Spread 12:

Wijs alle vogels aan die op een grashalm zitten.
Waar is Kleine Zwaluw?

Schutblad:

Volg met je vinger de blauwe lijntjes.
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dio van Marieke ten Berge
wen af en aan: een prachtige
ebron voor dit prentenboek.

Kun jij Kleine Zwaluw aanwijzen? Hoe vindt hij het,
zo hoog in de lucht? Kan papa of mama jou in de
lucht tillen zodat je het plafond kunt aanraken?

Hoeveel vogels zie je? Wat heeft de papa in zijn
snavel?

Kun jij met je vingers over het touwtje lopen?

ang en dapper zijn, over zelf
en tegelijk weten dat je kunt
ie er altijd voor je zullen zijn.

Spread 8:

Spread 9:

Spread 2:

st voor
n zitten …
aluwen op reis,
e Zwaluw echt
iet …
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