Activiteiten bij
Tropische Jopie

Tropische Jopie is een kleurrijk prentenboek. Jopie is een
onopvallend visje dat in Koraalstad tussen allerlei kleurrijke,
tropische vissen leeft. Jopie houdt van verstoppertje, hij is
daar ook heel goed in. Het liefst zou Jopie met de tropische
vissen verstoppertje spelen, maar tussen hen lijkt hij maar
saai. De tropische vissen willen daarom ook nooit met Jopie
spelen. Daar verzint hij een oplossing voor. Hij zoekt allerlei
kleurrijke spulletjes en plakt die aan zich vast, nu is hij net zo
kleurrijk als de tropische vissen! Maar dan dreigt er gevaar,
want Adje Aal zoekt eten en door alle versiering zwemt Jopie
niet snel. Hij bedenkt zich dat hij zich zonder versiering kan
verstoppen en schudt alle kleurrijke spulletjes van zich af en
verstopt zich. Adje de Aal zwemt weg en Jopie is veilig. Na deze actie willen alle vissen van Jopie leren
hoe zij zich het best kunnen verstoppen.
Je bent goed zoals je bent…
De tropische vissen willen niet met Jopie spelen omdat ze hem saai vinden. Maar Jopie is goed in
verstoppen en als er gevaar dreigt komt dat goed van pas. Bespreek met kinderen waar zij goed in
zijn. Laat de kinderen uit de groep van elkaar benoemen waar ze goed in zijn. Herkennen de kinderen
dit bij zichzelf? Als de kinderen niet uit zichzelf met antwoorden komen, kun je vragen stellen zoals:
wie is er goed in verstoppertje? Wie kan er goed zwemmen? Wie kan er goed klimmen? Bespreek
met kinderen hoe het voelt om ergens goed in te zijn en vraag kinderen hoe het komt dat zij ergens
goed in zijn. Zijn er bijvoorbeeld kinderen die al goed kunnen zwemmen en komt dat doordat zij
zwemles hebben?
Denkvragen voor tijdens het lezen
• Waarom kan Jopie zich goed verstoppen? En waarom kan hij dat beter dan de tropische
vissen? Zou Adje Aal ook kunnen leren zich te verstoppen?
• Wat denk je dat dolfijntje-duiken en haast-je-haaitje voor spelletjes zijn? Kunnen wij dat
hier ook spelen?
• Waarmee zou jij je versieren als je Jopie was?
• Kunnen mensen ook onder water leven?
Knutselen
Jopie gaat zich met allerlei spulletjes aankleden zodat hij eruit ziet als een tropische vis. Je kunt met
de groep of thuis ook tropische vissen maken. Hoe maak je jouw vis zo kleurrijk mogelijk? Begin met
een simpele vis, bijvoorbeeld een eenvoudige, uit karton geknipte vis. Bekijk met de kinderen hoe je
de vis in kunt kleuren en wat je er allemaal op en aan kunt plakken - zoals verschillende stoffen,
papier en glitters - om een kleurrijke staart te maken. Hoe kleurrijker en groter, hoe beter.

Verkleden
Ook is het leuk om de kinderen zich te laten verkleden. Bekijk met kinderen hoe zij zich zo kleurrijk
mogelijk kunnen aankleden. Maak gebruik van verkleedkleding of stoffen, maar denk ook aan minder
voor de hand liggende spullen. Kun je iets op je hoofd zetten? Of vasthouden? Of knoop je
kledingstukken aan elkaar tot een staart? Hoeveel verschillende kleuren kun je aantrekken?
Stimuleer de creativiteit!
Verstoppen
Jopie speelt verstoppertje met zijn vrienden. Met de klas kun je ook verstoppertje spelen. Dat kan
buiten op het speelplein of je kunt het boek in de klas (laten) verstoppen. Je kunt een kind naar de
gang laten gaan en met de andere kinderen het boek ergens verstoppen. Als het kind van de gang
terugkomt mag hij/zij het boek zoeken. Hierbij mogen de andere kinderen ‘warm’ of ‘koud’ roepen
om te helpen zoeken. Je kunt het kind van de gang ook laten zoeken door het kind ja/nee-vragen te
laten stellen: Ligt het boek op de grond? Ligt het boek ergens onder? Heeft iemand het boek vast?
Kennis van de wereld
Jopie is een vis die leeft in het water. Heeft iemand thuis een vis? Kan die daar wat over vertellen?
Zijn de vissen die hij/zij thuis heeft net zo kleurrijk als in Koraalstad? Heeft iemand weleens zulke
kleurrijke vissen als die uit het boek gezien? Waar leven zulke tropische vissen? Misschien kun je een
filmpje van tropische vissen laten zien in de klas. Je kunt ook een stuk voorlezen uit een informatief
boek over tropische vissen, koraal, het leven onder water of de oceaan.
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