Meneer Haas en Mevrouw Beer
zijn jarig
Lesbrief
Je wordt meteen vrolijk als je het prentenboek ‘Meneer Haas en
Mevrouw Beer zijn jarig’ in handen krijgt. Wat een gezellige, feestelijke
kaft! Hierop zie je een lieve, dikke beer die haas optilt.
Een uitnodiging om dit boek, van Christine Kempter, te gaan lezen.
Meneer Haas is jarig. Mevrouw Beer verheugt zich op het
verjaardagspartijtje. Als ze merkt dat meneer Haas zijn verjaardag
helemaal niet viert, maar dat hij wel een heleboel cadeautjes krijgt,
wordt het haar te veel. Mevrouw Beer wil ook jarig zijn!
Dit prachtige verhaal past goed in de belevingswereld van kinderen. Ze leren meneer Haas en mevrouw Beer
kennen als twee lieve dieren, die twee verschillende karakters hebben. Dit is een mooi uitgangspunt om samen
met de kinderen een gesprek aan te gaan over de verschillen tussen kinderen, maar ook over jaloezie. Dit
gevoel krijgt mevrouw Beer wanneer meneer Haas veel cadeautjes krijgt, terwijl hij zijn verjaardag niet viert.
Tijdens het lezen van dit verhaal zullen kinderen zich ook hun eigen verjaardag herinneren.
De illustraties zijn mooi groot en stralen een warm gevoel uit.
Een prentenboek dat de moeite waard is om te lezen.

Spelen met het poppenhuis
Wanneer je het boek openslaat, zie je het gezellige, knusse huisje van meneer Haas en mevrouw
Beer. Hoe ziet het huisje eruit? Wat staat er allemaal in? Wat is meneer Haas en het doen? En wat
is mevrouw Beer aan het doen?
Laat de kinderen ook zo’n knus huisje inrichten. Zoek kleine knuffels of vingerpoppetjes van een
haas en beer. Hier mogen de kinderen mee spelen bij het poppenhuis.
Was ophangen
Meneer Haas hangt de was op. Elke handdoek wordt met 2 wasknijpers opgehangen. Wij gaan ook
was ophangen. Leg wat handdoeken in de kring. Tel de handdoeken. Hoeveel wasknijpers heb je
nodig om deze handdoeken op te hangen? Leg 2 wasknijpers op elke handdoek. Klopt het? Hebben
we goed geteld? Hang de handdoeken aan een lijn in de klas. Tel de knijpers met sprongen van 2.
Kunnen de kinderen de handdoeken ook van klein naar groot ophangen?
Bedenk allerlei activiteiten met de wasknijpers en tellen.
Inpakken maar
Er wordt aan de voordeur geklopt. De postbode staat met een grote stapel pakjes voor de deur.
Kunnen de kinderen de pakjes voor meneer Haas inpakken? Verzamel enkele dozen, grote en kleine
en knip wat inpakpapier uit, grote en kleine stukken. Welke doos zou in welk stuk inpakpapier
passen? Kunnen we zelf een stuk inpakpapier afmeten en van de rol knippen voor een pakje?
Pakjes bezorgen
De pakjes zijn ingepakt, ze kunnen bezorgd worden. Meneer Haas en mevrouw Beer wonen op
huisnummer 5. Bouw enkele huisjes in de kring en leg er huisnummers bij. Sla telkens een nummer
over, dus 1, 3, 5, 7, 9 etc. Vraag de kinderen de pakjes te bezorgen. Jij vertelt naar welk huis ze
moeten.
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Kleine pakjes en grote pakjes
Pak enkele dozen van verschillende grootte in of gebruik cadeaudozen.
Wat veel pakjes voor meneer Haas! Hij mag het kleinste pakje het eerst uitpakken en het grootste
pakje het laatst. Kunnen de kinderen de pakjes in de juiste volgorde leggen?
Dag en nacht
Het verhaal over meneer Haas en mevrouw Beer begint en eindigt ’s nachts. Hoe kun je zien dat
het nacht is? Wat doe je ’s nachts? Hoe kun je zien dat het dag is? Wat doe je overdag?
Leer de kinderen de begrippen dag en nacht.
Eieren tellen
Midden in de nacht bakt mevrouw Beer een honingtaart. Ze heeft eieren nodig.
Breng een eierdoos met daarin 10 plastic eieren mee. Laat de dichte doos aan de kinderen zien.
Hoeveel eieren zouden hierin zitten? Maak de doos open en tel de eieren.
Speel het spel: hoeveel zijn er weg? De kinderen doen de ogen dicht. Mevrouw Beer haalt enkele
eieren uit de doos voor haar taart. Hoeveel eieren zitten er nog in de doos? Hoeveel eieren zijn er
weg?
Ochtendgymnastiek
Al heel vroeg springt meneer Haas uit bed. De zon is nog niet opgegaan. Tijd voor
ochtendgymnastiek!
Doe enkele oefeningen met de kinderen, even een energizer tussendoor.
Versier een tuinschort
Meneer Haas krijgt een tuinschort. Mevrouw Beer wil ook zo’n mooi tuinschort! Versier op papier
een tuinschort voor mevrouw Beer.
Ideeën voor het versieren: op het schort stempelen, het schort met wasco inkleuren, patronen op
het schort tekenen, het schort mooi verven.
De jaloerse mevrouw Beer
Mevrouw Beer is verdrietig. Meneer Haas krijgt zulke mooie pakjes en zij krijgt niets. Ze wil ook
jarig zijn! Ben jij wel eens verdrietig? Hoe voelt dat? Waarom ben je dan verdrietig? Wie kan je dan
opvrolijken?
Ben jij ook wel eens jaloers? Waarop of waarom dan?
Houd met de kinderen een gesprekje over gevoelens, over verdrietig zijn en jaloers.
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