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Luister zo vaak je wilt naar het verhaal van “Coco kan het!” 
Voorlezen : ‘Coco kan het' - YouTube  

 

Voor deze knutselopdracht heb je het volgende nodig: 
Potloden, gekleurd papier, schaar, lijm 
Maak je eigen vogel uit het boek “Coco kan het!” 
Knutsel je eigen Coco! (uit 'Coco kan het!' van Loes Riphagen) - YouTube 

 

In deze link vindt je een bewegingsversje passend bij het boek "Coco kan het!”  
Boekfiets Bewegingsversje 11 - Ik Kan Het! (past bij boek: "Coco Kan Het!" - 
Loes Riphagen) - YouTube 
 

 

Leer hier het officiële lied van “Coco kan het!” 
SING ALONG met het officiële 'Coco kan het!'-lied - YouTube 

 

Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog! Ze drukt haar vleugels plat op 
haar rug en trippelt snel terug naar het nest. 
Coco wil wel naar beneden, maar ze durft niet. Het is veel te hoog.   
Maak met vrij materiaal iets waarmee Coco naar beneden kan. De kinderen 
bedenken zelf wat ze willen maken en welk materiaal ze gebruiken. 
Suggesties: 
- Een kind maakt een ladder van K'nex. 
- Een kind maakt een trap van Kapla , stokjes of blokken. 

 

Download de vogelspotkaart en ga met uw kind op zoek naar de vogels. Je 
kunt de wijk in gaan of bijv. het bos. Als er een vogel is gespot, wordt deze op 
de kaart doorgestreept. Hoe heet de vogel? Gebruik gerust meerdere dagen 
voor deze uitdaging. Als je een vogel spot, doorstrepen! Lukt het ook om Coco 
te vinden? 
vogels-spotten-coco-kan-het.pdf (jufanke.nl) 

 

Met de letterdoolhoven oefenen de kinderen het herkennen van letters, ze 
nemen visueel waar en oefenen het onthouden van een reeks. De 
letterdoolhoven zijn er in drie niveau's. 
Letterdoolhof-coco-kan-het.pdf (jufanke.nl) 

 

Bekijk hier een aflevering van Huisje Boompje Beestje over vogels in de 
winter: Schooltv: Huisje Boompje Beestje - Vogels in de winter 

 

In het kader van de nationale voorleesdagen: Probeer deze week minimaal 1x 
per dag met papa of mama ( of opa, oma, oppas oid) te lezen volgens een 
manier van de leesbingo! leesbingo 1 (jufbijtje.nl) 

https://www.youtube.com/watch?v=9sVDIbJOmLQ
https://www.youtube.com/watch?v=B0Miy2vu790
https://www.youtube.com/watch?v=hbfEc8olFis
https://www.youtube.com/watch?v=hbfEc8olFis
https://www.youtube.com/watch?v=JM60uR9Z5p4
https://jufanke.nl/Werkbladen/vogels-spotten-coco-kan-het.pdf
https://jufanke.nl/Werkbladen/Letterdoolhof-coco-kan-het.pdf
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-in-de-winter/#q=vogels
https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2017/04/leesbingo-1.pdf


 

Hoe vliegt Coco? Je kunt dit eerst in de lucht oefenen en daarna op dit 
werkblad.  
Schrijfpatroon lente vogels voor kleuters, kleuteridee.nl , spring birdy writing 
pattern for preschool , free printable 

 

Juf Kyra leert je een dans over Coco het vogeltje. 
Dans Coco kan het! - Nationale Voorleesdagen - Onderbouw - YouTube 

 

In de link een werkboekje over vogels in de winter: 
werkboekje_tuinvogels_groep_12[2987].pdf 

 

In deze link vind je een interactieve praatplaat over de winter. Je kunt samen 

met je kind de plaat bekijken en erover praten. Daarnaast bevat de link allerlei 

plaatjes van het thema. Praatplaat de winter (thinglink.com) 

 

 

Neem een stippendobbelsteen en potloden in de kleuren paars, rood, geel, 
groen, blauw en oranje bij de hand. Maak een keuze uit het blad. Rol met de 
dobbelsteen en geef het volgende vlak in de sjaal de kleur die correspondeert 
met de gegooide hoeveelheid. Maak zo de sjaal verder af. Zet eventueel de 
cijfers in de gekleurde vlakken als extra oefening. 
Juf_Sanne_Rol_en_kleur  

 

Hoeveel vogels kun je tellen en kleuren van elke vogelsoort? 
winter23.jpg (556×772) (kleutergroep.nl) 

 

https://content.kleuteridee.nl/lente/Schrijfpatroon%20lente%20vogels%20voor%20kleuters%2C%20kleuteridee.nl%20%2C%20spring%20birdy%20writing%20pattern%20for%20preschool%20%2C%20free%20printable.pdf
https://content.kleuteridee.nl/lente/Schrijfpatroon%20lente%20vogels%20voor%20kleuters%2C%20kleuteridee.nl%20%2C%20spring%20birdy%20writing%20pattern%20for%20preschool%20%2C%20free%20printable.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z_BkmIyc7b8&feature=youtu.be
file:///C:/Users/DaniÃ«lleBroeken-vanG/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/werkboekje_tuinvogels_groep_12%5b2987%5d.pdf
https://www.thinglink.com/scene/611181976811995137
https://www.jufsanne.com/wp-content/uploads/2021/01/juf-sanne-dobbel-en-kleur.pdf?x41816
https://www.kleutergroep.nl/Winter/Winter%20werkbladen/winter23.jpg

