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Prentenboek Warme truien 

Titel Prentenboek Warme truien 

Doel - Kinderen maken kennis met de Klimaatjes. 
- Kinderen leren dat je niet persé de verwarming hoger hoeft te 

zetten, wanneer je het koud hebt. 
- Kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op het fijn houden van 

hun eigen leefwereld 
Materiaal Prentenboek ‘Warme truien’ door J. Koppens/A. Engel. 

Voorbereiding Zorg dat de kinderen in de kring zitten en dat het prentenboek klaar ligt. 

Introductie De leerkracht laat het prentenboek zien en bespreekt de cover. Wat zie je 
op de voorkant van het boek? Waar zou het boek over gaan? Wat zie je 
aan de trui van Egel? Wat zou Mol denken? 

Kern De leerkracht leest het boek voor. Tijdens het voorlezen bespreekt de 
leerkracht de illustraties met de kinderen. 

Verwerking De leerkracht stelt inhoudelijke vragen als Waarom gaan Muis en Duif 
naar het bos? Waarom wil Duif hout halen in het bos? Wat zie je aan de 
bomen als de dieren in het bos komen? Waarom heb je niet zoveel hout 
nodig om het warm te hebben? Welke oplossing hebben de Klimaatjes 
bedacht? Wat vind je van deze oplossing? 

De leerkracht maakt samen met de kinderen een woordveld. De woorden 
warme truien staat in het midden. Waar denk je aan na het lezen van het 
boek? Deze woorden worden om de centrale woorden heen geschreven 
of getekend. 

Huiswerk: vraag aan je ouders of de verwarming vanavond een beetje 
lager mag, Zoek voor elk gezinslid een lekkere warme trui om aan te 
trekken. Maak een gezinsfoto waarop iedereen een warme   trui draagt 
en neem deze foto mee naar school. 

Differentiatie Aan oudere kinderen kun je verdiepingsvragen stellen. Gebruiken wij ook 
hout om het warm te krijgen?  Hoe werkt onze verwarming? Is het goed 
om hier ook zuinig mee te zijn? En waarom? 
Laat kinderen die dit kunnen het boek samenvatten. 

 

  


