Coco kan het!
Activiteiten voor peuters thuis

Prentenboek van het Jaar
Coco kan het!, geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen (Uitgeverij Gottmer) is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2021. Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale
Voorleesdagen, die in de ochtend van woensdag 20 januari 2021 landelijk worden gestart met Het
Nationale Voorleesontbijt. Voor de kinderen die niet naar de noodopvang gaan, is er een filmpje
waar het verhaal wordt voorgelezen en zijn er tips om passende activiteiten bij het boek te doen.
Alle activiteiten zijn eenvoudig en vragen nauwelijks of geen voorbereiding.

1. Coco kan het!
Doel:
De kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en hoe zinnen in onze taal opgebouwd
zijn. Door samen over het boekje te praten, wordt een kind ook gestimuleerd om actief met taal
aan de slag te gaan.
Materiaal:
• Filmpje: https://plateau-kinderopvang.nl/thuisactiviteitenukpuk/index.html (staat op de
website van Plateau)
• Link naar prentenboek met ondersteunende gebaren: https://vimeo.com/479865246
Woorden:
De vogel, de boom, hoog, vliegen, vleugels, dapper.
Voorbereiding:
Veel ouders lezen voor bij het slapen gaan, maar voorlezen kan op ieder moment van de dag. Wel
is het goed om de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen om voor te lezen.
Het voorlezen begint al voordat het boek is opengeslagen. Lees de titel van het boek ‘Coco kan
het!’ en bekijk de voorkant. Bedenk samen waar het boek over zou kunnen gaan.
Wat is dit voor een vogel? En hoe zou het verhaal aflopen? Zo voorspel je samen het verhaal
waardoor het kind het verhaal beter begrijpt.
Activiteit:
Waar gaat het boek over?
Het prentenboek gaat over een jonge vogel Coco die op een dag voor het eerst mag gaan vliegen.
Alle andere jonge vogels zijn al uitgevlogen. Maar Coco durft niet, ze is bang. Wat nou als ze valt?
Of als de kat haar grijpt? Maar als het wel lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen
vliegen. Gelukkig heeft Coco een wijze moeder die haar precies helpt wanneer dat nodig is. Zou
Coco kunnen vliegen? Het is een mooi verhaal over moed verzamelen en meer kunnen dan je
denkt.
Het voorlezen
Tijdens het voorlezen kunnen de kinderen ook de verschillende illustraties zien. Deze prenten of
illustraties zorgen voor extra ondersteuning voor het voorgelezen verhaal. Jonge kinderen kunnen
daardoor moeilijke, onbekende woorden beter onthouden en het verhaal beter begrijpen.

2. Vogelnestje maken
Doel:
De kinderen zoeken eerst buiten spulletjes om het nest te versieren en maken daarna een nest van
klei of een deel van de onderkant van een eierdoos.
Materiaal:
• Klei of een eierdoos
• Bladeren, takjes en veertjes.
Woorden:
De vogel, het nest, de bladeren, de takjes, de veertjes, het ei.
Voorbereiding:
Ga samen naar buiten op zoek naar spulletjes om het nest te versieren, bijvoorbeeld bladeren,
takjes en veertjes.
Activiteit:
Praat samen over de gevonden materialen.
• Wat is het?
• Waar komt het vandaan?
• Maken de bladeren, de takjes en de veertjes een nest zacht?
• Beschermen de bladeren, de takjes en de veertjes tegen de wind?
Maak van klei of een deel van de onderkant van een eierdoos een nest. Prik of plak de gevonden
materialen op het nest! Misschien kan er wel een echt (gekookt) ei in liggen?

3. Op zoek naar Coco’s vriendjes
Doel:
De kinderen gaan naar buiten en kijken de verschillende soorten vogels. Ze leren de vogels te
sorteren en te ordenen.
Materiaal:
• Vogelkaart
• Potlood
Woorden:
De vogel, groot, klein, kleuren (blauw, geel, groen, bruin, wit, zwart).
Voorbereiding:
Bekijk samen van tevoren de verschillende vogels die op de vogelkaart staan. Wat voor kleuren
hebben deze vogels en wat voor soort vogels zijn het? Geef aan dat jullie naar buiten gaan om
deze vogels te zoeken. Het zijn de vogelvrienden van Coco!
Activiteit:
Ga samen naar buiten en praat over de vogels:
• Horen de kinderen ook gefluit?
• Waar komt het gefluit vandaan?
• Is de vogel groot of klein?
• Welke kleuren heeft de vogel?
• Wat is het voor vogel?
Benoem samen wat voor een soort vogel het is: een duif, roodborst, mus, enzovoort. Vink de
dieren af die jullie vinden.
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4. Liedje ‘Coco in je kleine nest!’
Activiteit:
Coco in je kleine nest.
Vliegen kan je opperbest.
Sla je vleugels nu maar uit.
Vlieg heel ver en zing of fluit.
Coco in je kleine nest.
Vliegen kan je opperbest!
Link van liedje:
https://www.youtube.com/watch?v=Ebh6VJ7d9Uc

5. Puk en Coco spelen een spelletje over wie of wat kan vliegen
Doel:
De kinderen leren wie of wat er kan vliegen.
Link van filmpje:
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3V_sZFE1xJBzA5U_7ylxscgTnpP2bYLjLY4cJO3RqlsEa_0ogRHECEFM&v=uD2YH8T47PA&feature=youtu.be
Materiaal:
• Filmpje
• Plaatjes (volgende bladzijde)
Woorden:
Vliegen, proberen, leren.
Voorbereiding:
Bekijk samen het filmpje waar Puk probeert te vliegen en ontdekt wie of wat er kan vliegen.
Activiteit:
Praat samen over de plaatjes die op de volgende bladzijde staan.
• Kan het vliegen?
• Waarom kan het vliegen?
• Waarom kan het niet vliegen?
Uitbreiding:
Kijk samen tussen het speelgoed en benoem wat of wie er kan vliegen.

6. Beweegspel met een dobbelsteen
Doel:
De kinderen bewegen en leren de stippen op de dobbelsteen tellen.
Materiaal:
• Beweegkaart(volgende bladzijde)
• Dobbelsteen
Woorden:
Tellen, langzaam, springen, kladderen, rennen, waggelen
Activiteit:
Gooi een dobbelsteen, tel de stippen en maak de beweging die bij dit aantal hoort.

