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DE KLEINE WALVIS: 

Boy woont samen met zijn vader en zes 

katten in een klein vissershuisje. Na een 

stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis 

op het strand. Dat is het begin van een 

bijzondere vriendschap. 

Boekdans   -Boeken en Bewegen- 

 

Inhoud: 

rekenen: meten (lengte), 

redeneren, begrippen groot en 

klein 

Sociaal emotionele ontwikkeling: 

4 basisemoties  
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Lessuggestie 1   een kleine walvis 

In de kaft van prentenboeken kom je soms leuke verrassingen tegen. 

Vaak slaan we de binnenkant van de kaft over bij het voorlezen, maar 

ik raad je aan bij elk boek de binnenkant van de kaft goed te bekijken. 

Het biedt vaak stof om over te praten met de kinderen, zo ook in De 

kleine walvis. De kaft voorin het boek laat namelijk de kleine walvis 

zien en de ook de grote walvissen. De kleine walvis zwemt de andere 

kant op. Gaat dat wel goed? 

Rekenactiviteit    groepsactiviteit 

Doel: 
- begrippen groot en klein 

 

Voorleesinstructie: 

Laat de kinderen de voorkant van het boek zien. Vertel dat de titel van 

het boek ‘De kleine walvis’ is.  

Zien jullie de kleine walvis? 

Vinden jullie de kleine walvis ook echt klein? 

Het zal de kinderen opvallen dat de kleine walvis groter is dan het 

jongetje op de kaft. Zo klein is de kleine walvis niet.  

Zal dit dan wel de kleine walvis zijn? 

Sla het boek open en laat de binnenkant van de kaft zien. Nu zullen de 

kinderen wel begrijpen waarom de walvis, de kleine walvis is. Wat een 

verschil met de grote walvissen! Dit is een goed uitgangspunt om het 

over groot en klein te hebben. (Kijk ook weer naar de voorkant van het 

boek. Nu is het jongetje in eens ontzettend klein.) 

Wie zullen de andere walvissen zijn? 

En gaat de kleine walvis wel de goede kant op? 

Lees nu de rest van het boek voor.  
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Lessuggestie 2   de kleine walvis meten 

Wat is De kleine walvis toch klein en wat zijn de grote walvissen toch 

groot! 

In deze les gaan de kinderen redeneren en meten hoeveel keer de 

kleine walvis in de grote walvis past.  

Rekenactiviteit   kleine groepjes per twee of meer 

Doel: 
- Redenerend rekenen/ radend rekenen 
- Meten 

 

 

Laat de binnenkant van de kaft nog eens zien en leg deze open op 

tafel. 

Hoeveel keer zal de kleine walvis in de grote walvis passen? Kunnen de 

kinderen het gokken?  

Hoe kom je hier nu het beste achter? Laat de kinderen verschillende 

manieren bedenken. Bijvoorbeeld met hun vingers. Of een voorwerp 

zoeken in het lokaal dat even groot is als de kleine walvis. Of een 

liniaal gebruiken om te meten hoe groot de kleine walvis is.  

Tot slot geef je de kinderen het kopieerblad 1, zodat zij de kleine 

walvis kunnen uitknippen en elke keer kunnen overtrekken in de grote 

walvis. Nu kunnen zij uitrekenen hoe vaak de kleine walvis in de grote 

walvis past.  

Knip van te voren de staart nog even uit zodat deze nog aan het lijf van 

de walvis geplakt kan worden. 

Tip: is dit te moeilijk, kopieer dan de kleine walvis erg vaak, knip deze 

uit en laat de kinderen ze in de grote walvis leggen.  
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Lessuggestie 3  Boy is blij, boos, verdrietig en bang 

Boy laat niet veel emoties zien. De illustrator, Benji Davies, heeft er 

voor gekozen Boy zonder mond te tekenen, Toch kunnen wij ons wel 

indenken hoe hij zich voelt. De kinderen oefenen in deze les de vier 

basisemoties te herkennen.  

Sociaal emotionele ontwikkeling    groepsactiviteit in kring 

Doel: 
- Herkennen van basisemoties; blij, bang, bedroefd, boos 

 

Kopieerblad 3 laat vier keer Boy zien, maar nu zie je aan Boy zijn 

gezicht hoe hij zich voelt. Knip Boy vier keer uit. Leg ze in het midden 

van de kring. Bespreek de emoties van Boy met de kinderen. 

Lees het verhaal van De kleine walvis nogmaals voor, maar stop op de 

juiste bladzijdes om de kinderen te vragen hoe Boy zich zal voelen.  

Stop met voorlezen bij de bladzijde waarop Boy door het raam naar 

zijn vader kijkt. Bespreek met de kinderen hoe Boy zich zal voelen. 

Misschien kunnen kinderen al benoemen dat hij zich eenzaam voelt. 

Laat de kinderen nu de juiste emotie kiezen, in dit geval ‘bedroefd’. 

De bedroefde Boy wordt naast het plaatje gehouden. Vervolgens lees je 

weer verder. 

Stop met voorlezen bij de bladzijde waarop Boy de walvis vindt. Hoe 

zal Boy zich hier voelen. De emotie blij past hierbij, maar misschien 

kunnen de kinderen meer emoties benoemen, zoals nieuwsgierig of 

verrast. Houdt de blije Boy naast het plaatje en lees vervolgens weer 

verder.  

Op de volgende bladzijde kun je ook weer bespreken welke emotie er 

bij hoort. Boy moet snel zijn, een walvis hoort niet op het droge. 
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Misschien is hij bezorgd, een beetje bang dat het mis zal gaan met de 

walvis. Bespreek dit met de kinderen. 

Als de walvis in de badkuip zit is Boy erg blij. Bespreek met de 

kinderen waarom hij blij is.  

De bladzijde waarop vader de walvis ontdekt kan gebruikt voor om het 

over bang te hebben met de kinderen. Boy is bang en vader boos. Of 

toch niet? 

Op de bladzijde waar Boy afscheid neemt kun je bespreken of Boy 

bedroefd is of blij.  

De laatste bladzijde, de bladzijde van de picknick geeft ook de 

gelegenheid om over de gevoelens van Boy te praten en bespreek met 

elkaar hoe de kinderen denken dat hij zich voelt. 

 

 

Tot slot kun je nog bespreken hoe belangrijk het is om de mond en 

ogen van iemand te kunnen zien. Op deze manier zie je goed hoe 

iemand zich voelt. Kunnen de kinderen emoties uitbeelden en kunnen 

andere kinderen raden welke emotie wordt bedoeld? 

Er is ook een ‘blanco’Boy bij de kopieerbladen. Deze kun je gebruiken 

als kleurplaat maar ook om de kinderen zelf een emotie te laten 

tekenen. 

 

Zelf Boy tekenen? Kijk hier https://vimeo.com/174732317 
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Kopieerblad 1  grote (zonder staart) en kleine walvis  
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kopieerblad 1    staart grote walvis   
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Kopieerblad 3  Boy blij 
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Kopieerblad 3    Boy blanco 
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Kopieerblad 3    Boy boos 
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Kopieerblad 3   Boy bedroefd 

 

 

  

www.boekdans.nl


  

 lessuggesties voor prentenboek De kleine walvis 

Boekdans geeft bewegingslessen 
op muziek bij prentenboeken. www.boekdans.nl Boeken en Bewegen! 

 

 

Kopieerblad 3    Boy bang 
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