
Tips bij

Als ik groot en sterk was

Tips voor in de klas
• Kringgesprek over wensen: geef een toverstok door 

in de kring. De kleuter die de stok heeft, zegt: ‘Als 
ik kon toveren, dan zou ik …’ Waak erover dat de 
kleuters geen materiële zaken wensen, maar eigen-
schappen of gevoelens.

• Maak een wensdoos. De kleuters beschilderen een 
schoendoos. Ze versieren hem met plakfi guurtjes, 
steentjes, glitters … Daarna tekenen de kleuters 
hun wensen en ze stoppen die in de doos.

• Maak een wenskaart met de knikkertechniek. Leg 
een blad papier in het deksel van een schoendoos 
en doe er enkele verfdruppels op. Leg vier knikkers 
op het papier. Beweeg het deksel zodat de knikkers 
door de verf rollen. Laat het blad drogen en plooi 
het in twee. 

• Beweging en expressie: verlegen rondstappen, zelf-
zeker en sterk bewegen, traag en snel stappen …

Tips voor thuis
• Maak een toverstokje van een tak. Zoek een tak van 

20-30 cm in de tuin/het park. Je kind beschildert de 
tak. Hang er een lintje aan als versiering. 

• Laat je kind voelen hoe Nico zich voelt en laat het 
door je benen stappen, kruipen … Laat je kind zich 
sterk en groot voelen en laat het over je heen stap-
pen, kruipen (jij zit gehurkt). 

• Pluk samen met je kind madeliefjes. Maak een vaas-
je van een glazen yoghurtpotje of bokaal. Je kind 
kan het potje/de bokaal versieren door er snippers 
papier op te kleven (mooi effect met transparant 
papier).

• Bak samen pannenkoeken. Laat je kind helpen bij 
het mengen van de ingrediënten en het roeren in 
het deeg (je kind zal zich groot en zelfzeker voelen).

• Geef je kind rode wangetjes met schmink. 

Ander boek over pesten: 

Rood, of waarom pesten niet grappig is, 
Jan De Kinder, isbn 978-90-5838-848-3, € 13,95

thema’s: verlegen zijn, groot willen zijn, superheld



Nico maakt veel bange momenten mee.

Kijk in het boek.

Wat gebeurt er eerst? Wat dan?

Zet cijfers van 1 tot 4.
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Groot of klein? 

Kleur de voorwerpen die in werkelijkheid kleiner zijn dan

jou rood. 

De voorwerpen die groter zijn dan jou kleur je groen.
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