Rupsje Nooitgenoeg:
Luister naar het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg ( digitaal prentenboek )
https://www.youtube.com/watch?v=G_FrSIruAtE

Nadien kan je samen met je mama of papa het verhaal a.h.v. de prenten ( zie volgende pagina )
navertellen.
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Op een mooie zondagochtend ging de zon stralend en warm op
en toen kroop uit het eitje “ krak! “
een hongerige rups. Hij ging op weg om eten te zoeken.
Op maandag at hij zich dwars door een appel heen, maar genoeg had hij nog niet.
Op dinsdag…door 2 peren heen, maar…
Op woensdag … door 3 pruimen heen, maar …
Op donderdag … door 4 aardbeien heen, maar …
Op vrijdag … door 5 sinaasappels heen, maar …
Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk chocoladetaart, een ijsje, een zure bom, een plak
kaas
een stuk worst, een lolly, een stuk vruchtencake, een worstje
een taartje en een stuk meloen. Op die avond had hij pijn in z’n buik.
De volgende dag was het weer zondag. Het rupsje at zich dwars door een groen blaadje
heen. Het voelde zich nu al veel beter.
Hij had nu geen honger meer. En hij was niet meer klein, hij was een grote, dikke rups
geworden.
Die grote rups bouwde een klein huisje voor zichzelf: een cocon. Daar bleef hij 2 weken in
zitten. Toen knabbelde hij een gat in de cocon, krabbelde naar buiten en…
Was een wondermooie vlinder!

Nog een idee: Maak samen met mama of papa je eigen boekje van Rupsje Nooitgenoeg.
1. Zorg voor 15 kleine papieren ( ev. een A-4 blad in vier knippen , 4 X )
2. Nadien knip je de prentjes uit en leg ze door elkaar.
3. Wat gebeurde er eerst? Je kleuter zoekt het eerste prentje ( zie verhaal ) en kleeft dit op het
eerste blad.
4. Idem met de andere afbeeldingen.
5. Nadien : papieren vast maken met nietjesmachine: boekje is klaar!

Rangschikken van klein naar groot: knip de prenten uit. Zoek eerst het kleinste rupsje , welk rupsje
is een beetje groter? En welke rups is nog groter? Leg de prenten van klein naar groot en kleef ze
daarna op.

Afdrukken maken met je handen: Rupsje Nooitgenoeg en/of vlinder
Rupsje Nooitgenoeg: 1. Schilder je handpalm groen en je vingers blauw.
2. Zet dan je handje op een blad papier ( goed duwen , zo krijg je een mooie
afdruk ) Dit wordt het buikje van Rupsje Nooitgenoeg.
3. Herhaal dit enkele malen. Het kan wel zijn dat je je handpalm en vingers
terug moet schilderen.
4. Stempel daarna met een rond voorwerp ( deksel, beker,…) en rode verf het
kopje van de rups.
5. Als je werkje droog is , kan je nog de ogen, neus, en voelsprieten stempelen
en Rupsje Nooitgenoeg is klaar!

Vlinder: 1. Teken een buikje en kopje van een vlinder op een groot papier ( of vraag dit aan je
mama of papa ) en kleur dit.
2. Schilder nu je handpalm met je lievelingskleuren.
3. Stempel dan met je handje naast het getekende buikje van de vlinder. ( ook hier: goed
duwen )
4. Herhaal dit met zoveel verschillende kleuren als jij mooi vindt : dit worden de vleugels
van je vlinder.
5. Goed laten drogen en je vlinder is klaar!

Kleuren volgens patroon: Rupsen hebben soms verschillende kleuren. Kan jij deze rupsen verder
kleuren? Kijk goed welke kleuren je telkens nodig hebt.

Puzzelen rups en/of vlinder: Knip de puzzelstukken af elkaar en maak de puzzels.

Kleurige vlinders:
1.
2.
3.
4.

Kleef de afbeelding op een stevig blad.
Laat je mama of papa de prenten van de vlinders uitknippen.
Leg daarna de prenten door elkaar : vind jij telkens twee dezelfde vlinders terug ?
Variatie: memory
Leg alle prenten omgekeerd op tafel. Draai telkens twee prentjes om: zijn het dezelfde
vlinders? Dan mag je de prenten houden, probeer het anders opnieuw.

