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Dini’s poppenrijk Lesbrief 

Lesbrief, (De kleine Kraai met blote billen), met verschillende manieren om 
poppenspel en fantasiespel te spelen, met als inspiratie, prentenboeken en 
prentenboekanimaties 

Deze tekst is een onderdeel van het speelprogramma Flo Flierefluiter een 
vormend speel- en fantasieprogramma, © Dini's poppenrijk ®. Als u iets van 
deze lesbrief copieert of doorgeeft, graag het logo en de adresgegevens 
vermelden en in de brief laten staan.  
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“De kleine Kraai met blote billen” 
Door: Raimke Groothuizen 

Uitgeverij: De schilpad en de maan 

Animatie:  http://www.youtube.com/watch?v=NbeGFPRwnw8  

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Stelling:  

Kinderen ondervinden aan den lijve, het liefst door zelf te ontdekken met alle 

zintuigen tegelijk, hoe de wereld in elkaar zit. Ze leren daar zoveel van dat men 

er soms verbaasd van staat. Fantasie en werkelijkheid worden van elkaar 

gescheiden. (Meer dan Onderwijs Eddy Alkema en Willem Tjerkstra) 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Speeltips: 

1.Neem een zwarte lap soepele stof en leg er een knoop in, de kop van de 

kraai. Door wat knopen te leggen in de stof kun je een kraai modelleren. Als je 

achterin een roze lapje duwt is het de kleine Kraai met de blote billen. 

2.Hoe vind je een stem voor een pop? Om daar een idee van te krijgen 
bedenk dan eerst welk karakter de pop heeft. Is hij nieuwsgierig, naïef of 
een wijsneus? Verlegen, een beetje brutaal of heel lief en begaan met de 
kinderen? Bij het gekozen karakter kies je een passende stem. Hiervoor 
hoeft de eigen stem niet veel te veranderen. Wat langzamer of snelle, wat 
hoger of zachter praten is voldoende. Probeer het maar. De kinderen zullen 
genieten! 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Liedjes van Flo 
Liedjes  Dini Bongers, film Gertjan Huijgen 

https://www.youtube.com/watch?v=tFAstGwzAwQ  

Introductie 
Flo begroet de kinderen, noemt hun naam of gaat even naar ze toe. Raakt met 
zijn neus de neus van de kinderen aan knuffelt misschien even. Hij vertelt dat 
hij een nieuw liedje of verhaaltje heeft. Hij begint zijn liedje te fluiten. 

(Flo op de arm, de vingers op zijn fluitsnuit, en het liedje zingen)  
Du du du tutudududuu dudu dudu dududuu  
Als ik fluit op mijn snuit komt er een verhaaltje uit 
Du du du tutudududuu dudu dudu dududuu 

Als ik fluit op mijn snuit blaas ik het verhaaltje uit. (als afsluiting). 

Liedje van Oma Kraai 

Ik brei een mooi blauw broekje voor mijn kleine Kraai 

Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan… 

Wat zal het hem mooi staan. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

https://www.youtube.com/watch?v=tFAstGwzAwQ
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De wereld van Flo Flierefluiter 

“Flo ziet vogels” 
Foto’s Gertjan Huijgen, liedjes Dini Bongers 

https://www.youtube.com/watch?v=tHieguBtr74  

Liedje: Wat is dat voor een vogel……. Een Kraai 

Een kraai die krast 

Kri kra krast 

wat zegt de Kraai?  kra kra kra! 

Bekijk samen met de kinderen de foto’s en zing samen het lied. Bekijk de foto’s 

nog eens zonder lied en stel vragen die de fantasie van de kinderen stimuleert.  

Vragen bij de foto’s: 

Wat doet de vogel? Wat gebeurt hier? Wat doet Flo daar?  

Als een kind een antwoord heeft gegeven, vraag je, Wat kan er ook gebeurd 

zijn??? Probeer  de foto’s op een fantasievolle manier te bekijken. Alles kan. 

Link naar de vogelbescherming met filmpjes en geluiden van Nederlandse 

vogels: Vogelbescherming 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Poppenspel, tafelspel:  

nodig: 

Kleine Kraai , blauw broekje, babyvogel, microfoon , water (lap als water)  

Kleine Kraai loopt langs het water, hij is verdrietig , want niemand wil met hem 

spelen. Dan hoort hij een geluidje. Hij ziet een klein vogeltje in het water liggen. 

Kleine Kraai redt het baby Mereltje door hem het blauw broekje toe te werpen 

en de baby Merel aan het broekje naar zich toe te trekken.  Dan komt Meneer 

Ekster, hij heeft een microfoon bij zich en interviewt mama Kraai en kleine 

Kraai over het verhaal.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHieguBtr74
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/q/?gclid=CKO50vCXk78CFc7MtAod0xQAUg
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Rollenspel: ‘Hoe ze kleine Kraai ’s blote billen ontdekten’ 

Nodig:P op kleine Kraai, nest 

Kinderen zijn vogels 

Juf is mama Kraai. 

De kinderen zijn vogels. Ze komen aanvliegen en kleine Kraai bezoeken in het 

nest. Mama Kraai is erg trots, ook omdat hij al zo snel veertjes krijgt. Ze 

bekijken hem goed van onder en van boven en bewonderen het lieve kleine 

Kraaitje. Dan zien ze de blote billen. Ze zijn bezorgd en gaan bedenken hoe dat 

dan komt. Misschien te veel met zijn billen langs het nest geschuurd? Had 

mama Kraai dat ook toen ze klein was? Dan gaan de vogels oplossingen 

verzinnen. Misschien een paar veertjes opplakken, nog even wachten voor hij 

naar buiten mag. 

Liedje van oma Kraai laten zien. https://www.youtube.com/watch?v=tFAstGwzAwQ  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Sorteerspel: 

Wij hebben geen veertjes maar haren. We gaan de haren vergelijken. Alle 

kinderen die bij elkaar horen bij elkaar zetten in overleg met de kinderen. Je 

kunt kijken naar de kleur, of de lengte, of de versiering in de haren. Zet de 

kinderen bij elkaar met lange haren, korte haren enz. Oudere kinderen kunnen 

het ook samen uitzoeken. Laat ze vertellen waarom ze bij elkaar staan.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Bewegings/fantasiespel: 

Kleine Kraai en de andere jonge vogels kunnen niet zwemmen en daarom 

krijgen ze zwemles! Met de kinderen samen proberen we alle zwemslagen. We 

zwemmen door het water en oefenen de schoolslag, op je rug, borstcrawl, 

watertrappelen, als een hondje, water uit spugen en ademhalen, hoofd onder 

water enz. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

https://www.youtube.com/watch?v=tFAstGwzAwQ
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Fantasiespel en Breilied: 

nodig: allerlei kleuren wol, oma Kraai 

Samen met de kinderen bekijken welke kleuren wol er allemaal zijn. 

De kinderen gaan samen met Oma Kraai broekjes breien voor alle vogels. Juf 

bespreekt met de kinderen welke kleur ze willen. Kinderen breien net alsof met 

hun vingers een broekje of een rokje. 

Na dit fantasiespel wijst de juf een kledingstuk van een kind aan en zingt  op de 

melodie van het vogellied: 

 

Weet jij wat voor kleur dat is? 

dat rokje dat is…. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Laat je eigen fantasie maar stromen. Kijk naar de prenten, want daar zie je 

nog veel meer mogelijkheden tot spel. Bijvoorbeeld, wat gebeurde er voor de 

kleine Kraai geboren werd?  

 

Heel veel speelplezier! 

Dini 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 


