
Waar gaat het prentenboek over?
Meneer Paard maakt zich klaar voor een ritje. Zijn 
vrienden, Hond, Big en Eend mogen op zijn rug mee. 
Ze gaan snéller en snéller. En als meneer Paard dan 
plotseling stopt, ploffen Hond, Big en Eend zomaar in 
de hooiberg! De dieren schrikken ervan, maar vinden 
het ook erg leuk. Zó leuk dat Hond, Big en Eend nog 
een ritje willen maken ... en nog een keer en nog een 
keer.

Voor wie?
Dit prentenboek is geschikt voor kinderen vanaf twee 
jaar. Je kunt het boek voorlezen aan een paar kinde-
ren tegelijk of aan één kind apart. Kies een rustig 
plekje in de ruimte. Bijvoorbeeld op een bank of op 
een groot zitkussen. Zorg dat alle kinderen de pren-
ten goed kunnen zien.

Belangrijke woorden 
 Gebruik het prentenboek om dierennamen aan te 

bieden, zoals: het paard, de hond, de poes, de big 

en de eend.

 Het verhaal staat vol met leuke uitdrukkingen en 
uitroepen, zoals: klip-klop klipperdeklop, hopla, 

plof plofferdeplof, grutjes, grote grote grutjes. 
Zorg dat je deze uitroepen met veel intonatie in je 
stem voorleest. Jonge kinderen zijn erg gevoelig 
voor dit soort woorden en vinden het vaak leuk om 
die na te zeggen.

Wat kun je doen met het prentenboek?
Voor

Laat de voorkant van het prentenboek zien. Wat zien 
de kinderen? Wat doet het paard? Wat doen de dieren 

op de rug van het paard? Vinden de dieren het leuk? 
Ja kijk, ze hebben veel plezier. Ze doen samen een 

spelletje. Luister maar ...

Tijdens 

 Lees het verhaal voor. Laat ruimte voor de reacties 
van de kinderen door zo nu en dan een stilte te la-
ten vallen en samen de prenten te bekijken. Wijs 
zoveel mogelijk de verschillende dieren, voorwer-
pen en begrippen op de prenten aan. 

 Zorg voor veel variatie in intonatie, mimiek en ge-
baar om zo de verschillende woorden en begrippen 
duidelijk te maken. Bijvoorbeeld door sneller te le-
zen als meneer Paard sneller rent. En luider te lezen 
als de letters in de tekst groter zijn. Maak het ver-
haaltje spannend door even te stoppen als de die-
ren bijna van het paard af dreigen te vallen. Doe dat 
op een natuurlijke manier tijdens het voorlezen. 

 Laat de kinderen meedenken en stimuleer de inter-
actie, bijvoorbeeld:

Puk kiest ... een prentenboek!
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 - O jee, wat gaat er gebeuren? Vallen de dieren 

eraf? Wat nu?

 - Doen de dieren zichzelf pijn? Wat gaan ze nu 

doen, denk je? 

 Beperk de reacties van de kinderen zoveel moge-
lijk tot het verhaal, zodat het verhaalbegrip niet 
wordt verstoord. 

Na afloop: bewegingsspel

Speel met de kinderen een ‘Klipperdeklop-spelletje’, 
bijvoorbeeld: zet een kind op je knie en galoppeer 
zogenaamd als meneer Paard. Zeg het volgende 
‘Klipperdeklop-rijmpje’ of bedenk zelf een rijmpje.

Klipperdeklop-klipperdeklop

(beweeg knie op en neer)

Paardje-in-galop

Klipperdeklop-klipperdeklop

Kipperdeklop-klipperdeklop

(beweeg knie op en neer, steeds sneller)

Paardje rémt en zégt: ... STOP! 

(stop plots met bewegen; laat het kind zogenaamd 

vliegen en roep: Hópla!)
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Nog een keer!
Vergeet niet het prentenboek meerdere malen 
voor te lezen. Jonge kinderen kunnen het ver-
haal niet vaak genoeg horen!

Voor de allerjongsten
Speciaal voor de allerjongsten is het prenten-
boek ook verkrijgbaar in een kartonnen versie. 
Zo kunnen de kinderen (vanaf ongeveer negen 
maanden) zelf de bladzijden omslaan en keer op 
keer het boek bekijken, zonder dat het boek 
stuk gaat. Misschien begrijpen de kleinsten het 
verhaal nog niet helemaal. Dat is niet erg. Wijs 
samen de dieren op de prenten aan en benoem 
deze. Bijvoorbeeld: Dat is de poes. En de poes 

zegt: ... ? Miauw! Goed zo. En dat is de ... Of speel 
‘Hop paardje hop’ als op een prent meneer Paard 
in het verhaal steeds sneller en sneller galop-
peert.

Motoriek
Ouderwetse bewegingsspelletjes leveren een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 
(jonge) kinderen. Het paardjerijden, zoals in het 
Klipperdeklop-spelletje, is uitstekend voor de 
ontwikkeling van het evenwicht en het lichaams-
bewustzijn.

*  Het boek is op dit moment in herdruk. De nieuwe druk verschijnt begin april 2010.


