
 
 
 

 

Prentenboeken waarin ‘de natuur helpen’ centraal staat 
 
 
 

   

  
Kunnen we de ijsberen echt helpen?   
Katie Daynes (2021) 
  
Het ijs rond de Noordpool smelt en de ijsberen hebben 
hulp nodig. Ze komen naar Warmland om ons uit te 
leggen wat er mis is gegaan. Gelukkig komen ze een 
groep enthousiaste, opgewekte kinderen tegen die actie 
onderneemt en een briljant plan bedenkt om te helpen. 
Prachtig prentenboek waarin jonge kinderen 
kennismaken met klimaatverandering en dat de oorzaken 
daarvan op een duidelijke, onderhoudende manier uitlegt. 
  

Toelichting bij het boek  
Het boek is wat technisch en gebruikt moeilijke woorden. Die worden echter wel duidelijk 
uitgelegd. Daarnaast is de toon heel positief en hebben de kinderen in het boek verschillende 
culturele en etnische achtergronden. Het boek sluit dan ook qua vorm en inhoud mooi aan bij 
burgerschap. Het is geschikt voor de oudere kleuters en kinderen met een technische voorkeur 
want er wordt veel uitgelegd over klimaatverandering. 
Je kunt het boek in fases introduceren. De volgende fases worden in het boek beschreven: 

1. Vervuiling van de aarde en de ijsberen vragen om hulp: zien de kinderen die vervuiling 
ook?  

2. Nieuwe energiebronnen en de oplossing: kennen de kinderen deze oplossingen al?  
3. Uitstapje naar de natuur en de pracht van bomen, misschien planten jullie met elkaar een 

boom?  
4. Slot: schrijven van brieven aan regeringsleiders.  

 
 

  

365 Pinguïns  
By Jean-Luc Fromental Hans de Beer (2006) 
  
Een familie krijgt op een dag een mysterieus pakketje 
bezorgd. Er zit een pinguïn in! En daar blijft het niet bij. 
Iedere dag wordt er een nieuwe pinguïn bezorgd en dat 
365 dagen lang!! In het begin is het schattig zo’n pinguïn 
maar langzaamaan stapelen de problemen zich op! En 
wie stuurt eigenlijk die beesten op?  
 
Om met de leerlingen over na te denken:  

• Kunnen jullie de familie helpen?  
• Hoe houd je bijvoorbeeld het huis schoon?  
• Hoe verdeel je de tijd in de badkamer? Hebben 

pinguïns meer recht op de badkamer dan het 
gezin?  

• Hoe zou jij voor 365 pinguïns zorgen?  
 
  


