Activiteiten bij
Kerstmis met Boer Boris
Kerstversiering
Boer Boris, Sam en Berend versieren de kerstboom met mooie
lampjes, kerstballen en slingers. Laat kinderen op de verschillende
platen zoeken welke kerstversiering zij nog meer zien. Niet alleen de
kerstboom is versierd, maar ook de stal!
Bespreek daarna met kinderen: hoe gaan we de klas versieren? Wat
kunnen we allemaal verzinnen? Laat kinderen een tekening maken
van het versierde klaslokaal of geeft hen echt materialen om de klas
in kerstsfeer te brengen.
Bomen in het bos
Omdat Berend, Samen en Boris een kerstboom willen hebben, gaan zij naar het bos. In het bos gaan
zij op zoek naar de meest geschikte kerstboom.
Laat kinderen een paar plaatjes zien van veelvoorkomende
bomen, bijvoorbeeld een beuk, een naaldboom en een eik.
Laat bewust verschillende type bomen zien: dikke en dunne
bomen, grote en kleine bomen, bomen met verschillende
blaadjes etc. Vraag aan kinderen: welke verschillen zie je
tussen deze bomen? Heb je deze bomen wel eens gezien?
Waar? Ga indien mogelijk met kinderen naar buiten opzoek
naar verschillende bomen in de buurt of in het park.
Tip: Weten de kinderen ook dat je aan een gekapte boom kunt zien hoe oud hij is geworden? Het
mooist is wanneer je hiervan een echt voorbeeld kunt laten in de omgeving van de opvang of school.
Tel met elkaar de jaarringen en wijs daarna verschillende andere bomen aan. ‘Welke boom zal het
oudst zijn en waarom?’ Zoek een informatief boekje om kinderen nog meer te vertellen over bomen.
De boom is te groot
De boerderij is veel te klein voor de boom! Boer Berend besluit dus om de boom buiten te laten
staan. Een mooie aanleiding om het met kinderen te hebben over klein en groot.
Doe een oefening met kinderen waarbij zij inschatten hoe groot of
klein voorwerpen zijn. Gebruik een doos en verschillende
voorwerpen. Vraag kinderen: Past dit voorwerp in de doos denken
jullie? Laat kinderen eerst stemmen ‘ja’ of ‘nee’. Laat vervolgens één
kind het uitproberen.
Een variatie hierop: je kunt linten op verschillende hoogtes ophangen.
Wie van de kinderen zijn te groot om eronder door te lopen? En wie zijn te klein om de hoge linten
aan te raken? Laat ze eerst een voorspelling doen voordat ze het proberen.

Kerstkaarten versturen
Sam zegt dat het varken dat is begraven vast heel eenzaam is, want er is nergens een lampje of
kaarsje om hem heen. Ze gaan daarom terug naar het bos met kerstversiering. Bespreek met de
kinderen dat er ook mensen zijn die eenzaam zijn, die bijvoorbeeld niet zoveel familie of vrienden
hebben die op bezoek komen. Ga met de kinderen aan de slag met het maken van kerstkaarten voor
mensen die soms eenzaam zijn. Ze mogen ze zelf versieren. Leuk is om de kinderen ook om een wens
te vragen voor deze mensen en die in de kaart te schrijven. ‘Wat wens je die mensen toe?’; ‘Wat wil
je graag tegen ze zeggen?’ Verstuur de kaarten via zorginstellingen in de buurt, of nog leuker: breng
ze samen met de kinderen zelf weg!
Dieren op de boerderij
In het boek komen verschillende dieren voor. Bekijk met kinderen welke dieren in het boek
voorkomen. Speel samen een spelletje: één kind neemt een dier in gedachten en beeldt deze uit.
Andere kinderen raden welk dier er uitgebeeld wordt. Je kunt dit eenvoudiger maken door kinderen
die een dier moeten uitbeelden een kaartje te geven met een afbeelding van een dier erop. Maak
van te voren kaartjes met verschillende dieren.
Hoe ziet jouw woonkamer eruit?
Scan de eerste pagina van het boek, waarop je de woonkamer van boer Boris ziet, in en laat deze zien
op groot scherm. Laat kinderen benoemen wat zij zien. Wat staat er allemaal in de woonkamer van
boer Boris? Daag kinderen uit alles te benoemen, niet alleen de bank, maar ook de gordijnen,
schilderijen, vloerkleed etc. Geef kinderen daarna een leeg vel. Vraag kinderen te tekenen hoe hun
woonkamer er thuis uit ziet. Welke meubels staan er in de kamer? Wat hangt er aan de muur? Ligt er
iets op de vloer?
Een variatie hierop: je kunt kinderen ook een lege plattegrond van een woonkamer mee naar huis
laten nemen. Vraag kinderen thuis goed naar de woonkamer te kijken en deze na te tekenen. Zij
moeten thuis dus goed observeren. Ouders kunnen daar eventueel bij helpen.
Tip: Laat kinderen aan hun schoudermaatje vertellen hoe hun woonkamer eruit ziet voordat zij de
tekening maken.
Gesprek in de kleine kring
Het onderwerp dood een eenzaamheid komen aan bod in het verhaal.
Als het past bij de groep kun je het onderwerp doodgaan bespreken
met kinderen. Doe dit bij voorkeur in de kleine kring. Start met het
samenvatten van het verhaal. Begrijpen kinderen wat er gebeurt met
het oude varken?, ‘Wat gebeurt er met het grote varken?’, ‘Waarom
zijn Berend, Sam en Boris zo verdrietig?’, ‘Wat gaan ze met het varken
doen?’ Als kinderen het verhaal goed begrijpen, zou je naar eigen
ervaringen kunnen doorvragen.
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