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Winnie in Winter

Prentenboek geschikt voor het thema kleding. De heks Winnie en haar kat
Wilbur zijn de winter zat en daarom tovert Winnie de zomer tevoorschijn in
haar tuin. Een grote menigte mensen dringt haar tuin binnen om te
zonnebaden en te zwemmen. Winnie en Wilbur vluchten naar binnen.
Woedend tovert Winnie de winter weer terug en is daar heel tevreden mee.
Telkens als het seizoen verandert, worden er andere kleren aangetrokken. Het
prentenboek bevat veel herhaling zoals “she put/took on her coat”. Ook de
opbouw van het verhaal heeft een voorspelbare structuur waardoor de inhoud
voor kinderen makkelijk is te begrijpen. Een vereenvoudigde versie met een
activiteitenboekje en aanwijzingen voor de leerkracht is beschikbaar
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Tips voor
• Een waslijn met kleding ophangen of plaatjes van kleding op het bord
gebruik
hangen en een woordweb ‘clothes’ maken. Kinderen brainstormen in
groepjes met behulp van Nederlandstalige folders van kledingzaken,
waarin veel Engelse woorden voorkomen, en vullen een woordweb in.
Daarna wordt het woordweb op het bord klassikaal besproken en
ingevuld. Woorden uit het boek die naar voren kunnen komen: coat,
hat, boots, gloves, scarf. Na afloop van het voorlezen kan het
woordweb worden aangevuld met woorden uit het boek die nog niet
genoemd zijn.
• ‘Matching exercise’ als voorbereiding op het voorlezen: plaatjes van
kledingstukken hangen op het bord en kinderen plaatsen om de beurt
een woordkaart bij het juiste plaatje. Het aantal woorden hangt van het
niveau van de groep af en kan variëren tussen ongeveer 5 en 15
woorden. In ieder geval de 5 kledingstukken uit het prentenboek
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worden aangeboden.
Een aantal woorden uit het boek wordt doorgenomen voor de uitspraak.
Deze woorden moeten de leerlingen ordenen in de categorieën ‘winter’
en ‘summer’. Kinderen kunnen in groepjes werken. Mogelijke
woorden: coat, boots, gloves, scarf, hat, flowers, leaves, sun, snow,
deck chair, etc. Als leerlingen de betekenis van een woord niet weten,
kunnen ze die opzoeken in het woordenboek.
De gebeurtenissen uit het prentenboek kunnen in trefzinnen worden
weergegeven en in de juiste volgorde geplaatst. Voorbeelden: “Winnie
was tired of winter”, “Winnie changed winter into summer”, “Winnie
sat in her deck chair, the animals woke up”, …

Dit prentenboek is zeer geschikt om uit te beelden. Neem echte
kledingstukken mee die de kinderen kunnen aan- en uittrekken.
Na het voorlezen memoriseren kinderen gedurende twee minuten de
Engelse woorden voor kleding met behulp van plaatjes op het bord.
Kim’s game wordt gespeeld. Variatie 1: kinderen doen hun ogen dicht,
er wordt een plaatje weggenomen en de leerkracht vraagt: “Which one
is missing?” Variatie 2: Het bord wordt omgedraaid en de leerlingen
schrijven zo veel mogelijk woorden op. De leerkracht vraagt: “How
many can you remember?”
Spelletje na het voorlezen: “I’m packing my suitcase and I put in it (a)
…..” De eerste leerling noemt één kledingstuk, de tweede leerling
voegt er één aan toe en herhaalt het vorige.

