
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Moppereend houdt van zwemmen in de vijver. Helaas is de vijver helemaal opgedroogd. 

Moppereend vindt dit erg vervelend. Ook heeft hij niemand op mee te spelen. Hij moppert tegen 

alle boerderijdieren dat hij niemand heeft om mee te spelen. De dieren willen graag met hem 

spelen, maar tegen elke activiteit heeft hij een bezwaar. Al dat gemopper zorgt ervoor dat er een 

grijs wolkje boven zijn kop verschijnt, die elke keer als hij moppert een klein beetje groter wordt. 

Uiteindelijk is het een pikzwarte wolk. Wat zal er nu gaan gebeuren? 

 
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  

* Wat zie je op de kaft? 

* Welk dier is dat? 

* Hoe denk je dat hij zich voelt? 

* Wat zie je nog meer? 

* Past de titel bij de kaft? 

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.   

*Op de voorkant zie je moppereend. Hij kijkt een beetje boos en verdrietig. Zij vleugels hangen omlaag. Ik zie ook een 

donkergrijze wolk, die past bij hoe moppereend zich voelt. 

Tijdens het lezen: 

* Elk dier zegt: ‘Je kunt met mij spelen, als je zin hebt om ………….’ Wat zou eend antwoorden? ( Dit is een vraag om te voorspellen 

wat er zal gaan gebeuren.) 

* Wat is er met de wolk gebeurd? 

* Wat zou er gebeuren nu de wolk zwart is?   

* Hoe zou Moppereend zich voelen nu er miljoenen, grote, glanzende, natte, spetterende regendruppels naar beneden komen? 

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: 

* Wat had jij gedaan om Moppereend op te vrolijken? 

* Wat zijn de nadelen en voordelen van zo’n grote grijze wolk? 

* Wat zou er gebeuren als er geen grijze wolk was ontstaan?  

* Wanneer voel jij je net zoals Moppereend? 

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te  

vergroten: 

* Met behulp van de illustraties: opgedroogd, modderpoelen, waterpoelen,  

* Uitleggen met andere woorden: mopperig, domoor, enorm, barsten, zon verduisteren,  

plotseling. 

* Door de woorden voor te doen met het boek: Soezen, rollen, graven, zwemmen,  

huppen als een konijn, kraaien als een haan, eten, klapperen met vleugels. 


