
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Varken zoekt een plek om te wonen en bij de kinderboerderij is er 

plaats genoeg. Varken maakt kennis met alle dieren die er wonen. Stuk 

voor stuk kunnen ze hele bijzondere dingen. Het konijn kan heel veel 

keuteltjes maken, het kip kan eieren leggen en zo zijn er nog veel meer 

dieren die iets heel goed kunnen. Alles wat die dieren kunnen, kan 

varken niet. Varken denkt zelfs dat ze helemaal niets kan. De andere 

dieren vragen zich af wat voor bijzonders varken kan. Kan varken iets 

bijzonders? Wat zou dat dan zijn? 

 Voor het voorlezen: 

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je 

kan dit doen door vragen te stellen over de kaft . 

* De titel is: ‘Het knapste varken van de hele wereld.’ Waarom denk je dat varken knap is? Wat zou zij goed kunnen? 

* Varken staat niet alleen op de voorkant. Welke dieren zie je nog meer? Wat zijn de dieren aan het doen? 

* Varken kijkt niet zo blij. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? 

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot 

zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt.   

* Varken zoekt een plek om te wonen en op de kinderboerderij is plaats genoeg. 

* Zij maakt kennis met alle andere dieren die er wonen 

* Alle dieren kunnen iets bijzonders, maar varken kan dat allemaal niet. 

* Daar is varken verdrietig over. 

* De andere dieren vinden varken een beetje gewoon. 

* Is er iets bijzonders dat varken kan? 

Tijdens het lezen: 

* Het konijn maakt ronde konijnenkeuteltjes en varken zegt dat haar poep meer op chocoladevla lijkt. Hoe ziet de 

poep van de andere dieren op de kinderboerderij eruit? 

* De kip legt een ei. Mensen gebruiken de eieren om te eten. Wat kun je allemaal maken met eieren? 

* Ku-ke-le-kú! Doet de haan. Wat voor geluid maken de andere dieren die op de  

kinderboerderij wonen? * * Eend duikt onder water en komt na een tijdje weer boven.  

Ken jij meer dieren die dit kunnen?Als het prentenboek voor de eerste keer  

voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het verhaal zo min mogelijk.  

Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over  

een fragment van het verhaal. 

Na het lezen: 

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* In het boek zijn er veel dieren die iets goed kunnen. Ken jij nog een ander dier  

die iets heel goed kan? Is er iets wat je zelf heel goed kunt? 

* Varkentje kan geen keuteltjes maken zoals konijn of een ei leggen zoals kip. 

Zij is daar eerst een beetje verdrietig over. Is het erg als je iets niet kunt? 

 Is er iets wat jij (nog) niet goed kunt? 

 


