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Samenvatting
De varkens en schapen op de boerderij leven vredig ‘naast elkaar’. Het is dan ook wel een
beetje vreemd dat één van de lammetjes graag door de modder rolt en géén gras lust. De
boer maakt zich zorgen en brengt het lam naar de dierenarts. Na uitvoerig onderzoek blijkt dat
het lam gewoon een varken is; van buiten misschien niet, maar aan de binnenkant wel. De
dierenarts helpt daarna het lam om ook van buiten een varkentje te zijn.

introductie boek
Laat de kaft van het boek zien in de kring. De kinderen weten vast wel welk dier er staat
afgebeeld. Vraag hen hoe het kindje van een schaap heet. Een lammetje dus! En, wat denken
de kinderen; is dit een jongetje of een meisje lammetje? Hoe kun je dat zien? Wat doen
schapen nu eigenlijk zoal? (wol geven, in de wei staan, gras eten) Dit boek heet; een lammetje
dat een varken is. Wat doen varkens graag? (knorren, vies worden, schillen eten) We gaan eens
kijken naar dit lammetje… Begin met voorlezen.

Voorleestips
Lees het boek eerst in zijn geheel voor. Spreek met de kinderen af dat ze goed moeten
luisteren en naar de prenten moeten kijken. Er is nu even geen ruimte voor vragen en
opmerkingen tussendoor daar neem je straks alle tijd voor. Houd na het voorlezen even een
korte pauze, kijk of er reacties van de kinderen komen en luister hier naar. Nu ga je het boek
nogmaals doornemen, de tekst hoeft niet letterlijk gelezen te worden, focus je op de
illustraties om o.a. de ‘open vragen’ aan te koppelen:
Op de eerste pagina zie je lammetje met een rups, schenk hier aandacht aan want op de laatste
pagina is rups heel symbolisch een vlinder geworden.
Benoem de wei als plek voor de schapen en de modderpoel als plek van de varkens
Daar zit een lam in de modder, alle dieren kijken naar hem. Wat denken ze?
Is het lammetje daar verdrietig om? hoe zie je dat?
De boer kijkt ook naar het lammetje. Dit lammetje is ‘anders’ ziet hij. Misschien is hij wel ziek?
De dokter gaat het lammetje goed onderzoeken. Dat is best lastig want een lammetje kan niet met
mensen praten. Als het lammetje een kindje was wat had hij dan tegen de dokter kunnen zeggen?
De boer begrijpt niet helemaal dat het lammetje van binnen een varkentje is. Is de boer boos op het
lammetje, hoe zie je dat?
De dokter vraagt of het lammetje echt een varkentje wil zijn. Waarom gaat de dokter zijn wol
afscheren?
Is het varkentje nu helemaal hetzelfde als de andere varkens? Is dat erg?
Er is nog een dier dat veranderd is, de boer kijkt naar de vlinder. Wat was de vlinder eerst? Blader
nog even terug.

Nog meer ideeën
Heb je plastic boerderijdieren? En een zand / water tafel? Mooi! Vandaag mogen de
boerderijdieren eens lekker in de modder spelen.
Als je in het lokaal werkt met een blokkenhoek en poppenhoek probeer deze dan eens
meer met elkaar te verbinden d.m.v. een opdracht. Een groepje jongens en meisjes
kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk van blokken een poppenhuis bouwen.
Open onderstaande afbeelding op het Smart Board of print het uit. Tussen de weide en de
modderpoel (dus de varkens en de schapen) zit duidelijk een scheiding. Laat de kinderen
een plekje op de illustratie aanwijzen waar zij zouden willen wonen; in de wei, in de
modderpoel of misschien precies er tussen in?

Kleurplaat
Is het een lammetje, een varken of een ander dier? Laat de kinderen hun dier naar eigen
fantasie inkleuren of versieren. Leg ook wat tijdschriften en folders neer waaruit ze plaatjes
kunnen knippen of scheuren; waar houdt jouw lammetje / varkentje / dier van? Plak de plaatjes
op het vel.
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