
LESSUGGESTIES BIJ PRENTENBOEK   

 

COCO KAN HET! 

van Loes Riphagen 

 

 

COCO KAN HET! 

Het is tijd voor de kleine Coco om 

haar vleugeltjes uit te slaan. Alle 

andere babyvogeltjes zijn al 

uitgevlogen. Maar voor Coco is dat 

zo makkelijk nog niet. Wat nou als 

ze heel hard valt? Maar als ze de 

sprong waagt, zou ze ook nieuwe 

vriendjes kunnen maken. Gelukkig 

heeft Coco een wijze moeder die 

haar precies het zetje geeft dat ze 

nodig heeft. Coco kan het!.  

Boekdans   -Boeken en Bewegen- 

 

www.boekdans.nl 
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Lessuggesties van Boekdans voor in de klas  

of voor thuisonderwijs! 

 

Op woensdag 20 januari 2021 start De Nationale Voorleesdagen. Het 

boek van het jaar is Coco kan het! Dit boek staat centraal deze dagen.  

Op woensdag 20 januari kun je bij Zin in Zapp (op NPO 3 Zappelin) op 

televisie (of online) kijken naar Het Voorleesontbijt. Het wordt 

uitgezonden om 7.05 uur en om 12 uur die dag. Een leuke manier om 

thuis de voorleesdagen te starten.  

Daarna kun je lekker aan de slag met deze lesbrief! Iedere dag kun je 

een les doen met je kind. De lessen bieden verschillende vakgebieden 

aan.  

In de lessen van Boekdans draait het altijd om het verhaal, om het 

boek. Dat is ook zo in de lesbrieven. In de lessen komt het verhaal 

weer terug en bij veel lessen moeten de kinderen echt het boek in 

duiken om dingen te ontdekken.   

Deze brief met lessuggesties is geschikt voor peuters, kleuters en 

groep 3-leerlingen. Bij iedere les staat voor welke doelgroep het 

geschikt is, maar zelf kun je het beste inschatten voor welk kind een 

les geschikt is.  

Sommige opdrachten zou je zonder boek kunnen doen (bijvoorbeeld 

omdat het boek is voorgelezen door de leerkracht). Andere opdrachten 

kun je alleen doen als je het boek hebt, dat staat dan ook boven die 

les. Wil je al de opdrachten doen van deze brief? Bestel dan het boek 

snel bij je plaatselijke boekhandel! 

Veel plezier met deze lesbrief! 

Groeten,  

Boekdans 
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Les 1   materialen verzamelen 

Maak van verschillende materialen een nest 

Peuters, kleuters, groep 3 

Doel: 

• Met verschillende materialen leren werken 
 

 

Lees het gehele verhaal voor en bespreek het verhaal.  

Ga nu een fijn nest maken voor Coco. Hoe kun je een nest maken?  

• Met klei 

• Met wol 

• Met takjes van buiten 

• Met lego 

• Met duplo 

• Met kapla 

• Met watjes 

• Met vilt 

• enz. 

Er zijn vele manieren om een nest te maken. Als je vele nestjes hebt 

gemaakt kun je gaan kijken welk nest jou het allerfijnst lijkt. Knap 

werk! 
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HIER HEB JE HET BOEK BIJ NODIG! 

 

Les 2  bomen   

 

Sommige bomen staan dichtbij en sommige bomen ver weg. 

Kleuters, groep 3 

Doel: 

• bomen dichtbij en bomen ver weg tekenen 
 

 

Bekijk de bomen in het boek. Ze zijn op verschillende manieren 

getekend. Bekijk de bladzijde waar Coco op de allerhoogste boom zit. 

Die boom waar Coco op zit is heel hoog en ook heel groot.  

Verder weg zie ik nog meer van die naaldbomen. Die zijn veel kleiner 

getekend.  

Leg aan je kind uit dat wat ver weg is kleiner afgebeeld wordt en wat 

dichtbij groter.  

Je kunt dit eens oefenen.  

Ga aan het begin van de straat staan. Je kind laat met zijn handen zien 

hoe groot jij bent. Dat is erg moeilijk als je dichtbij het kind staat. Dan 

moeten je handen heel ver uit elkaar. Nu loop je verder weg van het 

kind, verder de straat in. Wordt het al makkelijker? Als je heel ver weg 

staat pas je zelfs tussen twee vingers.  

Leg je kind uit dat jij niet kleiner wordt, maar dat je dat wel zo ziet 

met je ogen. Zo teken je ook de bomen op papier.  

Het leukst is het om wasco of waterverf bij deze opdracht te 

gebruiken.  

Laat je kind grote en kleine bomen schilderen of tekenen. De kleine 

bomen staan ver weg, maar zijn in het echt ook erg groot. De grote 

bomen staan dichtbij.  
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HIER HEB JE HET BOEK BIJ NODIG! 

 

 

Les 3      muziek bij het verhaal    

 

Op elke pagina van het prentenboek Coco kun je geluiden laten horen. 

Doe je mee? 

Peuters, kleuters, groep 3     

Doel: 

• Geluiden bedenken 
 

 

Lees het verhaal nog een keer met je kind. Maar nu gaan jullie op 

iedere pagina opzoek naar geluiden die je zou kunnen maken bij die 

pagina. Een paar tips: 

 

• Pagina 1, het geluid van de wind. De wind die door de bomen 

blaast. 

• Pagina 2, Coco trippelt. Zeg: trippel, trippel, trippel. Of maak 

met je vinger trommelende geluiden op tafel. Coco gaat heen en 

terug op de tak.  

• Pagina 3, welk geluid kunnen de vogeltjes die vliegen maken? 

Misschien zijn ze blij en zeggen ze dat. Of ze maken geluiden 

ZOEFF of ZWIE. 

• Pagina 4, hier maken de vogels mooie vormen, Ieieieieieie. 

• Pagina 5, het geluid van een dennenappel dat valt PLOK! 

• Pagina 6, ZZZzzoem, het geluid van een vlieg.  

• Pagina 7, kattengeluiden, of trillende geluiden omdat Coco bang 

is. Bijvoorbeeld wat rijst in een glas en daar mee trillen.  

• Pagina 8, Een bange Coco, maak trillende geluiden met je vingers 

bij je mond. Eng hoor.  

• Pagina 9, snik. Maak snikkende geluiden, Coco moet huilen.  
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• Pagina 10, Boem! Heb je een trom thuis, sla maar hard op de 

trom. Maar ook een doos kan een goede trommel zijn. Of een 

pan! Boem, mama schopt Coco zo de lucht in.  

• Pagina 11, Heeeeelp!  

• Pagina 12, Flap! pak twee papieren blaadjes en maak daar 

flapperende bewegingen mee. Kun je het horen? 

• Pagina 13, Woei! Flapper met je blaadjes! 

• Pagina 14, maak weer mooie geluiden bij de vormen die de vogels 

vliegen 

• Pagina 15, Coco staat op het topje van de allerhoogste boom. 

Maak een hoog geluid. Bijvoorbeeld met een lepel tegen een glas 

tikken 

• Pagina 16, met je vingers kun je over de tafel wrijven, maak het 

geluid van hoe Coco bijna valt.  

• Pagina 17, Boem! De trom, pan of doos kun je hier nog een keer 

gebruiken 

• Pagina 18, neurie met elkaar een leuk slaapliedje. 
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Les 4     eikeltjes vouwen 

 

Een bos vol met dennenappels en eikeltjes. 

Kleuters, groep 3 

Doel: 

• Figuren vouwen 
 

 

Benodigdheden: vouwblaadjes 

In het bos vind je van alles. Dennenappels, beukennootjes en eikeltjes 

bijvoorbeeld.  

Maak een eikeltje door deze te vouwen. Meester Sander doet het goed 

voor in dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=bBNwSGxBTG4 
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Les 5   Tellen maar! 

Heb je al de kriebelbeestjes gezien in het boek?  

Ze kruipen overal rond.  

 

oudste kleuters, groep 3 

Doel: 

• tellen 
 

 

Probeer die kriebelbeestjes maar eens te tellen. Op iedere bladzijde 

probeer je al de kriebelbeestjes te ontdekken en te tellen. Op sommige 

pagina’s zijn het er een heleboel! 

Er zijn verschillende manieren om deze te tellen: 

• Tellen met materialen. Iedere keer dat je een kriebelbeestje ziet 

leg je een fiche op tafel, of een kraaltje, of een macaroni. Alles 

waarmee je kunt tellen. Heb je al de kriebelbeestjes op de 

pagina gevonden? Tel dan al je kralen (of de materialen die jij 

gebruikt hebt). Je kunt kopieerblad 1 gebruiken om het getal te 

omcirkelen. Ga dan naar de volgende bladzijde.  

• Je kunt turven. Iedere keer dat je een kriebelbeestje ziet zet je 

een streep, de vijfde streep gaat door de vier strepen heen en 

dan turf je weer verder. Tel iedere bladzijde apart. Zet een 

rondje op kopieerblad om de juiste aantallen die je vindt. 

 

I I I I  I I   = 7 

• Alle kriebelbeestjes tellen! Deze is wel heel moeilijk, maar hoe 

kun je al de kriebelbeestjes in het boek tellen? Bij elkaar 

opgeteld… Dat is een klus. Maar misschien is dat de juiste 

uitdaging voor jou. 
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Les 6  emoties benoemen  

Coco vindt het fijn in het nest. Hij is bang om te gaan vliegen.  

 

peuters, kleuters, groep 3 

Doel: 

• Emoties herkennen en benoemen  
 

 

In verhalen komen altijd emoties voor. Om een boek nog beter te 

begrijpen is het goed als kinderen leren om emoties te herkennen in 

verhalen.  

In het boek Coco kan het! komen veel emoties voor. Coco heeft vele 

emoties.  

Bij jongere kinderen is het belangrijk dat ze de 4 basisemoties leren 

herkennen in verhalen; boos, bang, blij en bedroefd.  

Op internet vind je veel plaatjes met de vier basisemoties. Zoek ze op 

en knip ze uit. Of teken smiley-emoties op kopieerblad 2.  

Lees nu samen opnieuw het boek. Op iedere bladzijde gaan jullie 

samen kijken hoe Coco zich voelt. Voelt hij zich bedroefd, blij of boos? 

Laat de plaatjes van de vier emoties zien en laat je kind de juiste 

emotie bij Coco leggen op die bladzijde.  

Bespreek ook met elkaar waar je aan ziet dat Coco zich zo voelt? En 

waardoor voelt Coco zich zo? Voelt jouw kind zich ook wel eens zo? 

Hier een paar tips van plaatjes met de basisemoties: 

- https://karoliencl.files.wordpress.com/2013/10/jules-

gevoelens.jpg 

- https://nl.pinterest.com/pin/524458319104561147/ (via 

pinterest) 
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Les 7  Knutselen 

Loes Riphagen heeft op haar website leuke knutseltips.  

 

peuters, kleuters, groep 3 

Doel: 

• Tekenen, kleuren enz.  
 

 

Het boek Coco kan het! is geschreven en geïllustreerd door Loes 

Riphagen. Zij heeft op haar website allemaal leuke knutselideeën gezet 

bij het boek over Coco. 

Je vindt op de pagina een kleurplaat, filmpjes met hoe je iets tekent 

en nog veel meer.  

Ook kun je Coco knutselen. Deze Coco kun je maken en gebruiken voor 

les 8 van deze lessuggesties. Bij les 8 gaan we namelijk vliegen met 

Coco.  

 

Website van Loes Riphagen: 

https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina 
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Les 8    Dansen! 

Lekker bewegen op het verhaal van Coco.  

Peuters, kleuters, groep 3 

Doel: 

• Bewegen op muziek 
 

 

Benodigdheden: vrolijke muziek 

Natuurlijk hoort er ook een lessuggestie tussen te zitten over dans. Bij 

Boekdans gaat het immers om de dans. Bewegen op muziek over het 

verhaal van het prentenboek.  

Bewegingsspel 1: 

Coco trippelt over de tak en gaat dan gauw weer terug. Kun jij ook 

trippelen? Trippelen op je tenen? Zet een parcours uit door de 

woonkamer. Probeer het parcours al trippelend af te leggen.  

Bewegingsspel 2: 

Coco durft niet te vliegen en gaat gauw terug naar zijn nest. Kun jij 

met je lijf een nest maken?  Kun je samen met je familie een groot 

nest maken? Bijvoorbeeld door elkaar te omarmen, een kring te maken 

en dan dicht bij elkaar te komen. Wat een fijn nest! 

Bewegingsspel 3: 

Heb je bij les 7 een Coco geknutseld? Dan kun je deze nu goed 

gebruiken. Houd Coco in je handen en vlieg de mooiste vormen. Door 

de hele woonkamer. Maak snoekduiken en vlieg zo hoog mogelijk. Zet 

vrolijke muziek op en laat maar zien hoe goed Coco kan vliegen.  
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Les 9   Letters zoeken  

Kun jij al de letters vinden in het boek? 

 

kleuters, groep 3 

 

Doel: 

• Letters leren herkennen 
 

 

Benodigdheden: kopieerblad 3 

In het boek zie je natuurlijk de tekst van het prentenboek. Maar 

daarnaast zie je ook op sommige pagina’s geïllustreerde woorden 

staan. Zoals PLOK! En BRRR!. 

Deze woorden zijn makkelijk te herkennen door kinderen.  

Knip de letters van kopieerblad 3 uit en laat je kind op iedere bladzijde 

een ‘geïllustreerd’ woord zoeken. Herkent je kind wat letters? Laat 

hem of haar de uitgeknipte letters bij een woord leggen. Misschien dat 

jullie zelfs al de letters kunnen benoemen.  

Spreek letters uit zoals ze klinken. Dus niet B maar bu. 

De i is lastig als hoofdletter, deze lijkt op de L. Leg dat even uit.  

Ontdekt jouw kind dat één letter in meerdere woordjes kan 

voorkomen? Soms komt een letter zelfs meerdere keren in één woord 

voor.  

Groep-3 kinderen kunnen nog meer letters maken op papiertjes (liefst 

geen hoofdletters) en zelf woordjes verzinnen bij de illustraties in het 

boek.   
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Kopieerblad 1     

 

Honderdveld 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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Kopieerblad 2  

 

bang        boos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blij        bedroefd  
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Kopieerblad 3 

 

H M  L K R 
A I  E B J 
W P  F O C 
  OE   
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