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Deze lesbrief bevat reken- en taalspelletjes, geschikt voor kinderen in groep 1 en 2 om op speelse
wijze beginnende geletterdheid en gecijferdheid te stimuleren.

De boeken van Haas
De boeken van Haas bieden een volledig pakket voor jonge kinderen, van prentenboeken voor
kleuters tot voorleesverhalen en zelfleesboekjes voor groep 3 en 4, van AVI-start tot AVI-M4. Zo is er
voor elk wat wils. De boeken van Haas verschijnen bij uitgeverij Moon.
De boeken krijgen altijd heel lovende recensies.
Zorg dat alle boeken van Haas in de klas zijn. Of laat ze zien op de site van Haas. Welke boeken van
Haas kennen de kinderen al. Vraag de kinderen bij elk boek wat ze op de omslag zien? Waar zou het
boek over gaan? Lees ook de flaptekst voor. Kies met de klas een boek uit om voor te lezen.

De vrienden van Haas
Op deze poster vind je alle vrienden van Haas bij elkaar. Dat is een leuke kennismaking voor de
kinderen. Welke vrienden kennen de kinderen al?
Oefen met de kinderen Het lied van Haas.
Tekst:
Wij zingen nu het lied van Haas
en alle avonturen
die hij weer gaat beleven met
zijn vrienden en zijn buren
want in het leventje van Haas
gebeuren rare dingen
dat zal je zo meteen wel zien
maar eerst gaan we wat zingen
Dit is Haas
o, wat een kanjer
altijd blij en goed van aard
hij is dol
op lekker eten
eet het liefst worteltjestaart
Dit is Kip
het is zo’n lieverd
en zo handig en kordaat
‘t is van Kip
dat Haas zijn hartje
soms wat sneller kloppen gaat
Dit is Big
en hij is bakker
hij bakt taart en koek en brood
neemt ook zelf
heel graag een hapje
daarom is hij nu zo groot
Dit zijn dus Haas zijn vrienden
het is echt waar van alles wat
voor ieder een coupletje
wie hebben we nog niet gehad?
Dit is Rat
ons groenteboertje
heeft altijd een volle kraam
met radijs en prei en bietjes
appels, peren en banaan

Dit is Raaf
niet te vertrouwen
pas maar op dat hij niks rooft
‘t is een schurk
hij kan zo jokken
dat je hem ook nog gelooft!
En dit is Uil
die wijze tante
denkt goed over alles na
voor elk probleem
voor elk raadsel
heeft zij haar eigen logica
Dit zijn dus Haas zijn vrienden
het is echt waar van alles wat
voor ieder een coupletje
wie hebben we nog niet gehad?
Dit is dus Vos
die grote plaaggeest
met die grijnslach op zijn bek
let goed op
als hij je aanspreekt
want hij houdt je voor de gek!
En dit is Mol
onwijs onhandig
valt en struikelt in het rond
met zijn kleine blinde ogen
zit hij ‘t liefst onder de grond
Dit zijn dus Haas zijn vrienden
het is echt waar van alles wat
voor ieder een coupletje
maar nu hebben we het gehad

Sorteren
De poster geeft aanleiding tot tal van sorteeropdrachten. Op kleur, grootte en vorm.
Kijk met de kinderen naar alles wat er te zien is op de poster! Welke gele dingen zie je? En welke
blauwe?
En welke twee hemden zijn even groot? En wie is groter: Mus, Mees of Kip?
Zoeken en tellen
Er is ook enorm veel te zoeken en te tellen. Tel de ballonnen (ook die hoog in de lucht wegvliegt), de
ballen, de gieters, de bloempotten, de bomen, de peren en de appels. En zoek met de kinderen naar
grappige details.
Zeg: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: een blauwe bal met stippen, de stok van Mol, een ballon hoog in de
lucht, een sleutel in het gras en Duif met post. En zie jij Mol en Eekhoorn?
Nauwkeurig kijken werk je in de hand door alle kinderen een detail te laten opnoemen dat niemand
anders gezien heeft.
Rekenwoordenschat
De poster biedt volop gelegenheid de rekenwoordenschat van de kinderen te oefenen. Denk aan
begrippen als voor-achter, onder-boven-op, links-rechts, in-uit, naast, overheen-onderdoor, dichtbijveraf, tussenin-voorin-achterin, vandaag-gisteren-morgen..
Vraag bijvoorbeeld: Wie zit er op de schoorsteen? Wie staat er achter de deur? Wie staat er vooraan
in de rij bij Rat? En wie hangt er aan een tak? Wie is heel dichtbij en wie juist heel ver weg?
Vertellen
Kinderen vinden het heerlijk verhalen te verzinnen. Genoeg aanleidingen tot fantaseren met
bijvoorbeeld de volgende prikkelende vragen:
Wat is Haas aan doen?
Waarom zou Pinguïn met een pakje aankomen?
Voor wie is die worteltjestaart die Eend gebakken heeft?
Waarom komen er allemaal vrienden met een groot schip aan?
En wie kampeert er in een tentje?
Vertel jij het verhaal?
De seizoenen
Op deze plaat is het volop zomer, tegen het eind aan. Grijp deze gelegenheid aan om over de
seizoenen te spreken. Is het lente, zomer, herfst of winter op deze plaat? Hoe zou de perenboom er
in de lente uitzien? En hoe in de winter? Waaraan kun je nog meer zien dat het zomer is?
Werkbladen
Onder werkbladen van Haas vind je tal van leuke kopieerbladen. En wanneer je je op de nieuwsbrief
abonneert, krijg je steeds verrassend nieuw materiaal.

