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Voorlezen
Zingen
Tekenen
Speurtocht
Knutselen

Ga mee op avontuur met Rowy en Puffy!

Weet jij waar papegaaiduikers leven en wat reeën eten? En de andere dieren in het
bos en in de zee, wie zouden dat zijn? Het verhaal van Rowy en Puffy verteld hierover.
Lees mee en ontdek de natuur!

Het boek van Rowy en Puffy is ook leuk om samen in de klas te lezen!
Als energizer tussen lessen door lees je een stukje en zing je met z'n allen het liedje dat
bij dat hoofdstuk hoort. Dan heb je voor 11 dagen al een leuk momentje tussendoor.

Heb je groep 4-5-6? Laat de kinderen het dan om de beurt voorlezen. Oefenen zij hun
leesvaardigheid en presentatietechnieken en kan jij als leerkracht even genieten en
thee drinken ;)

Maar je kan nog veel meer met het boek van Rowy en Puffy op avontuur!
In deze lesbrief vind je allerlei lessuggesties die aansluiten bij het boek:

Veel plezier!

Heb je nog vragen of suggesties? 
Neem dan contact op met auteur Maartje, via info@rowyenpuffy.nl.
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VOORLEZEN

Algemeen
Je kan als leerkracht zelf het verhaal voorlezen in de klas, maar je kan ook kinderen
om de beurt een verhaal laten voorlezen. Zo oefenen ze hun leesvaardigheid en leren
ze moeilijke woorden beter begrijpen wanneer ze deze zelf hardop voorlezen.

In het verhaal zijn er twee hoofdpersonages: Rowy de ree en Puffy de papegaaiduiker.
In veel verhalen komen er ook nog andere dieren voor. Je kan hierdoor voorlezen met
verschillende stemmetjes, maar dat hoeft niet. Lees het voor op een manier waar jij je
goed bij voelt. Duidelijk articuleren en rustig lezen is voor kinderen belangrijk om het
verhaal goed te begrijpen. Met name bij jongere kinderen.

Omgaan met moeilijke woorden
Soms staat er in een verhaal een moeilijk woord. Vaak wordt de betekenis in de
context van het verhaal wel duidelijk of is er een illustratie die daarbij helpt. Is dat er
niet dan kan je de klas helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan
te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Dit kun je
oefenen door de volgende keer het moeilijke woord er weer bij te pakken. Zo leren
kinderen de betekenis van het woord en kunnen ze het woord beter onthouden.

Hoe betrek je de klas bij het lezen van een boek?
Dat kan je op verschillende manieren doen. Een manier is om samen te voorspellen
hoe het verhaal zal lopen. Vraag voor het voorlezen aan de klas hoe het verhaal zou
kunnen gaan. Kijk bijvoorbeeld naar de illustratie, wat is daar allemaal op te zien? De
illustraties vertellen ook mede het verhaal. Door te vragen wat er allemaal kan
gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Dit stimuleert ook de fantasie van
kinderen.
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HOOFDSTUKKEN

Hoofdstuk 1: De vreemde vogel
In dit hoofdstuk gaat het over een papegaaiduiker die een ree ontmoet. Het gaat ook
over iemand die er anders uitziet dan jij.
Lessuggestie: Een les over gelijkheid, respect voor elkaar en/of discriminatie.

Hoofdstuk 2: Op naar het westen
In dit hoofdstuk gaat het over de zoektocht naar de zee en het 'westen'.
Lessuggestie: Een hoofdstuk om daarna dieper in te gaan op Noord, Oost, Zuid en
West. Hoe zit dat nou eigenlijk en wat wordt daarmee bedoeld?

Hoofdstuk 3: De vliegende pluim
In dit hoofdstuk gaat het over de eekhoorn en over eten hamsteren voor de winter.
Lessuggestie: Dit hoofdstuk past goed in het thema herfst, want dan gaan de dieren
eten verzamelen voor in de winter. Waarom doen dieren dat en welke dieren houden
er een winterslaap.

Hoofdstuk 4: De vogelzang
In dit hoofdstuk gaat het over vogels die zingen en de uil.
Lessuggestie: Dit hoofdstuk is een leuke om te lezen voordat je met de klas uilenballen
gaat bekijken of ontleden. Wellicht kan je met de klas op zoek in het bos naar
uilenballen, maar die zijn niet altijd gemakkelijk te vinden.
Of je kan dit hoofdstuk gebruiken om het thema zingen/stemmen in te leiden.
Iedereen heeft een andere stem, vogels hebben ook allemaal andere geluiden. Hoe zou
dat werken, het geluid dat je mond maakt. 
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Hoofdstuk 5: De bij
In dit hoofdstuk gaat het over de bij, stuifmeel en honing maken.
Lessuggestie: Je kan hier een les aan koppelen over groente en fruit. Bijen zijn immers
nodig voor onze groenten om te groeien. Wellicht leuk als introductie voordat je met
de klas in de moestuin gaat werken of een boer gaat bezoeken.

Hoofdstuk 6: Familie
In dit hoofdstuk gaat het over familie. 
Lessuggestie: Je kan hier in de klas dieper op ingaan door een les over familie te
geven. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een stamboom. Dit kan je zo uitgebreid
maken als je wil. Laat kinderen bijvoorbeeld hun gezin, ooms en tantes of opa en oma
tekenen. Of laat ze de namen van iedereen opschrijven. Je kan ze eerst een boom laten
tekenen of alleen de personen. Zie de bijlagen. Of je laat kinderen een boom
schilderen op een wit a4 papier. Dan tekenen ze op een ander vel de gezichten van
familieleden in de lijstjes. Deze lijstjes knip je uit en plak je op de boom. Met de juiste
gezinsleden bij elkaar.

Hoofdstuk 7: De acrobaat
In dit hoofdstuk gaat het over de mestkever, de afvalverwerker van de natuur.
Lessuggestie: Hier kan je een les aan koppelen over afval opruimen en scheiden of
juist over mest en waarom boeren mest gebruiken.

Hoofdstuk 8: De zee
In dit hoofdstuk gaat het over de zee en de dieren die daarin leven. 
Lessuggestie: Hier kan je een les aan koppelen over dieren, maar bijvoorbeeld ook over
de zee en oceaan en het plastic soep probleem. 
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Hoofdstuk 9: De duinen
In dit hoofdstuk gaat het over de duinen en komt het fenomeen eb en vloed aan bod.
Lessuggestie: Je kan dit hoofdstuk koppelen aan een les over de maan, zwaartekracht
en eb en vloed.

Hoofdstuk 10: Een piepklein eiland
In dit hoofdstuk gaat het over het eiland waar papegaaiduikers leven. 
Lessuggestie: In het hoofdstuk wordt verteld hoe de vogel met zijn familie op het
eiland leeft. Hier kun je een les aan koppelen over leefgewoonten. Hoe leeft iedereen
thuis, hoe ziet je huis er uit, wie leven er nog meer, wat eten jullie graag etc. Zo leren
kinderen elkaar ook beter kennen en ontdekken ze dat iedereen anders woont en leeft
en dat dat oké is. 

Hoofdstuk 11: Tot de volgende keer
In dit hoofdstuk gaat het over afscheid nemen. 
Lessuggestie: In het boek nemen de nieuwe vrienden afscheid van elkaar, maar ze
spreken af elkaar nog eens te ontmoeten. Hier kan je een les aan koppelen over
afscheid nemen en daar kan je zo diep op ingaan als je wil. Je kan bespreken wie er al
eens afscheid van iemand heeft genomen, waarom dat afscheid kwam en hoe hij/zij
zich daarbij voelde.
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Let op je houding als je gaat zingen. Sta of zit rechtop en niet onderuitgezakt. Je
voeten staan op de grond, je borst staat vooruit en open en je schouders een
beetje naar achteren.
Als je gaat zingen dan gebruik je lucht. Deze lucht, ofwel ademsteun, kan je helpen
bij het zingen. Haal maar eens diep adem en maak je buik bol. Als je uitademt dan
wordt je buik weer plat.
Het belangrijkste is heb er plezier in! 

ZINGEN

Het boek van Rowy en Puffy op avontuur bestaat uit elf hoofdstukken. Bij elk
hoofdstuk zit een eigen liedje, dat betekent dat er elf liedjes zijn. Het is leuk om deze
liedjes na afloop van het hoofdstuk samen te zingen.

De tekst van elk liedje staat in het boek.
Je kan de liedjes luisteren via Spotify of Youtube (met karaokevideo’s).

Samen zingen
Leerdoel: Taalvaardigheid, luistervaardigheid, muzikale ontwikkeling
Duur: 15 minuten

Als je gaat zingen is het belangrijk dat je dit op een goede manier doet. Dan lukt dat je
beter en mooier. Iedereen kan zingen, je hoeft hier als leerkracht niet onzeker over te
zijn. 

Tips voor het zingen van een lied:

https://open.spotify.com/album/4JVRoxvc6DAOlavLhYULTX?si=_L3p9cL9SyGxiRFi0RRkrQ
https://www.youtube.com/channel/UCwJcxIhfhoUtuIBej-s0anw
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Voordat je het lied gaat zingen ga je met de leerlingen de tekst van het nummer
een keer lezen. 
Bespreek waar het nummer over gaat. 
Staan er moeilijke woorden in het nummer?

Tekst doornemen

Hulptip: Karaoke
Je kan de karaokevideo’s op youtube gebruiken bij het samen zingen van het lied. Op
de video’s zie je natuurbeelden die passen bij waar het nummer over gaat. Onderin
beeld komt de tekst voorbij en een kleine Rowy of Puffy geeft aan welk woord er
gezongen wordt. Bekijk de video’s via deze link. 

https://www.youtube.com/channel/UCwJcxIhfhoUtuIBej-s0anw
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DANSEN

Leerdoel: Beweging, creatief uiten, presentatievaardigheid 
Duur: 30 minuten

Bewegen op muziek is niet alleen leuk, maar ook gezond. Bewegen op muziek is een
goede energizer tussen de lessen door waarin kinderen even hun energie kwijt
kunnen en hun creativiteit wordt gestimuleerd.

Verdeel de klas in groepjes van 3 a 4 kinderen. Elk groepje gaat zijn eigen dansje
maken op het liedje. Kies vooraf op welk liedje kinderen een dans gaan maken. Of laat
kinderen zelf een nummer kiezen als kinderen alle liedjes al een keer hebben gehoord.

5 min - Beluister het lied eerst een keer gezamenlijk met de klas.
10 min - Elk groepje gaat dan nadenken over wat voor dansje ze kunnen maken
10 min - Zet het liedje op repeat zodat de groepjes hun dansjes kunnen oefenen op de
muziek
5 min - Elke groep laat hun dans zien voor de klas

Een variatie is dat je gezamenlijk een dans bedenkt, laat kinderen bij elke zin of elk
dier een andere beweging maken.
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Hoe ziet de vacht eruit, zijn het haren, veren of is het een gladde huid?
Hoe zien de ogen van het dier eruit?
Kijk naar het lijf van het dier, heeft hij een groot lijf en misschien lange benen of
juist een grote snavel. Probeer alles in de goede verhouding te tekenen.

TEKENEN
Leerdoel: Leren kijken, creatief uiten
Duur: Zelf bepalen

De dieren in het boek van Rowy en Puffy op avontuur bestaan allemaal echt. Deze
dieren zijn getekend met potlood. Hiervoor heeft de illustrator (moeilijk woord voor
tekenaar) foto’s bekeken van deze dieren om ze zo goed mogelijk na te tekenen. 

Let bij het tekenen van dieren goed op de details:

Wat heb je nodig?
Potloden, gum, papier

1 Laat op het digibord verschillende foto’s van dieren zien.
2 De kinderen kiezen allemaal een dier uit.
3 Iedereen tekent een dier na. Let goed op alle details.

Extra leuk
Is er een kinderboerderij of dierenweide in de buurt? Ga dan met de klas op pad. 
Neem voor elk kind een potlood, gum, leeg vel papier en een boek of plank voor de
ondergrond mee. Laat elk kind een dier uitkiezen dat ze ter plekke gaan natekenen.
Is er nog tijd over? 
Dan kunnen de kinderen de dieren met kleurpotloden inkleuren in de klas.

Extra: Op de website van Rowy en Puffy vind je ook kleurplaten.
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SPEURTOCHT

Leerdoel: Natuur ontdekken
Duur: 30 min
Nodig: De werkbladen natuurspeurtocht en kleurpotloden

Het is tijd om naar buiten te gaan! 
We gaan namelijk op zoek naar de tekeningen die op het werkblad staan. Want waar
vind je die bloemen, planten en insecten en wat voor kleur hebben ze? Met de klas ga
je naar buiten op zoek naar de afbeeldingen op het werkblad. Losse voorwerpen kan je
verzamelen en meenemen naar de klas zoals een eikeltje, bladeren en een kastanje.

Als je ze allemaal hebt gevonden (of een deel ervan) ga je terug naar de klas en dan ga
je met de kinderen de kleurplaat inkleuren. Geef alle afbeeldingen de kleur zoals jullie
ze hebben gevonden in de natuur. 

Er zijn twee varianten, een speurtocht met dieren en een speurtocht met bloemen en
planten. Je kan er dus twee lessen aan besteden of de klas opsplitsen in twee groepen
en elke groep een eigen speurtocht geven.
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SCHADUWSPEL MAKEN

Leerdoel: Handvaardigheid, presenteren
Duur: 30 minuten  

Wat heb je nodig?
Stevig papier, schaar, satéprikkers of stokjes, plakband en een potlood

1. Kies een bepaald thema of laat kinderen zelf een verhaal bedenken met personages.
2. Teken de figuurtjes op het papier
3. Knip de figuurtjes uit met de schaar
4. Maak de stokjes vast aan de achterkant van de figuurtjes
5. Ga dan op zoek naar een lege muur in de klas en doe de gordijnen dicht. Pak een
zaklamp of lamp. Schijn met het licht op de papieren figuurtjes en je ziet de
schaduwen op de muur
6. Tijd om een verhaal te spelen. Vraag welke kinderen hun verhaal willen laten zien
aan de klas.
7. Veel plezier!
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SHAKERS MAKEN
 

Leerdoel: Handvaardigheid, muzikale vorming
Duur: 30 minuten

Wat heb je nodig?
Gekleurd papier, schaar, wc rolletjes, plakband, potlood, stiften en een handje rijst of
macaroni

1. Kies een kleur papier en knip deze op de hoogte en lengte van het wc rolletje
2. Plak het papier op het wc rolletje
3. Maak de onderkant van het rolletje dicht met een gekleurd papiertje
4. Doe een handje rijst of macaroni in het rolletje en plak ook de bovenzijde dicht met
gekleurd papier
5. De schutkoker is bijna af. Tijd om hem te versieren, teken je dierenvriendjes op de
wc rol of plak er leuke versieringen op
6. Shaken maar!
7. Gebruik de shakers om samen een ritme te spelen. Tel bijvoorbeeld van 1 tot en met
6 en laat kinderen op elke 2e tel shaken. Hier kan je eindeloos in variëren en je kan ook
de klas in twee groepen verdelen, de ene groep shaked op tel 3 en de andere op tel 6.
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BIJLAGEN












