
 

 

 
Prentenboekentips bij het thema Help 
Kleine IJsbeer helpt    
 
Drie verhalen van kleine IJsbeer waarin helpen centraal staat. Op pagina 2 doen we nog enkele 
lessuggesties.   
 

   
 
Kleine IJsbeer help me 
vliegen 
Hans de Beer (2001) 
  
Lars, de kleine IJsbeer droomt 
ervan om eens te vliegen. 
Terwijl hij zo ligt te dromen, 
vaart er een schip voorbij. 
Lars ontmoet Joeri, die met 
het schip is meegekomen. Hij 
kan niet meer vliegen, want 
zijn vleugels zitten onder de 
olie. Gelukkig weet Lars een 
oplossing en kan Joeri snel 
weer vliegen. 
 
Tijdens zijn pogingen een 
vogel te helpen groeit er bij 
Kleine IJsbeer zelf ook een 
verlangen om te kunnen 
vliegen.... 
 

 
Kleine IJsbeer, wat is er 
mis?   
Hans de Beer (1994) 
  
Kleine IJsbeer verlangt naar 
avontuur én naar een zusje… 
Maar; daar is geduld voor 
nodig, zeggen zijn ouders. 
Dus gaat Lars zelf maar op 
zoek. Maar wanneer hij in een 
kist meegenomen wordt 
tijdens dit avontuur, verlangt 
hij naar het saaie hol van zijn 
vader en moeder. Gelukkig 
ontmoet hij veel nieuwe 
vrienden op zijn reis en 
bedenken ze samen hoe ze 
weer thuis kunnen komen; 
mét een zusje! Dit verhaal 
past bij “Wens” en bij “Help”. 
Het is een lang verhaal waar 
je steeds een deel van kunt 
vertellen en uitwerken. bv in 
januari als alle feesten 
gevierd zijn.  
 

 
Kleine IJsbeer, weet jij 
de weg? 
Hans de Beer (1996) 
  
De zee is koud en vlak en 
overal ligt sneeuw en ijs. Geen 
wonder dat Lars zich verveelt. 
Maar dan ontmoet hij het 
tijgertje Theootje. Theootje is 
de weg kwijt en wil terug naar 
huis. Lars besluit hem te 
vergezellen en samen 
beginnen ze aan een lange, 
avontuurlijke reis. Gelukkig 
krijgen ze onderweg hulp van 
Kemal de kameel. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Lessuggestie 1: maak het verhaal af 
 
Maak een eigen PowerPoint van het prentenboek Kleine IJsbeer help me vliegen zodat je de 
platen met de luchtballon weg kunt laten. Om vervolgens op tijd te stoppen met vertellen (bij het 
tweede plaatje luchtballon, deze doe je dus niet meer) en de kinderen zelf het verhaal af te laten 
maken. Kunnen zij kleine beer en zijn vriend helpen om te vliegen? Laat ze ontdekken, 
ontwikkelen en bouwen. 
 
 
Lessuggestie 2: zelf een prentenboek maken  
 
Laat de kinderen zelf een prentenboek maken van kleine IJsbeer. Laat ze bedenken in welke 
situatie ze graag willen helpen, wie of wat ze willen helpen en wie kan er allemaal helpen? Je kunt 
deze werkvorm mooi laten aansluiten bij taal thema’s van het moment. Kleine IJsbeer kan bv. in 
een warenhuis zitten, er kan iets op de kermis gebeuren, bij het zwembad of in het ziekenhuis. Wie 
moet hem daar helpen? Laat de kinderen tekenen hoe het verhaal verloopt en afloopt.  
 
 
 
 
 


