
  
 
Vlinder heeft vlinders in haar buik  
‘Een verhaal over verschillend zijn’ 
 
Door middel van een mooi getekend verhaal en lied met videoclip over 
‘een vlinder met vlinders in haar buik’ leren de kinderen dat iedereen 
verschillend is van elkaar en verschil juist erg leuk kan zijn.  
 

Het verhaal wordt met mooie tekeningen op het digibord vertoond en 
voorgelezen. Na het verhaal zingt Marco Emmerig samen met de klas het 
mooie liedje ‘Hé Vlinder’.  
 

Tijdens het verhaal en na het zingen van het lied bespreekt de leerkracht 
samen met Marco en de klas het thema ‘verschillend zijn’. Als afsluiting 
van de activiteit kunnen de kinderen kijken en meezingen met de 
videoclip het liedje ‘Hé Vlinder’. 
 
Tijdens de activiteit spelen de leerkracht en Marco ook een klein 
rollenspel om het thema te visualiseren.  
 
Extra activiteiten; 
De school kan rond het vlinder verhaal en het thema verschillend zijn 
allerlei extra activiteiten inzetten met betrekking tot de leerdoelen zoals; 
Mondelinge taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
wereldverkenning, expressie activiteiten, woordenschat, beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid, bewegingsonderwijs, muzikale vorming.  
 
Bijvoorbeeld; 

- Expressie activiteiten als vlindervouwen of het tekenen en inverven 
van rupsen en vlinders, vlinders maken met stempels. 

- De metamorfose van rups naar vlinder kan worden besproken 
bijvoorbeeld aan de hand van rupsje nooit genoeg.  

- De verschillen tussen jongens en meisjes. 
- De verschillende mensen en culturen. 
- Optellen van vlinders, rupsen en andere beesten die in het verhaal 

voorkomen zoals konijnen, wormen en schapen.  
- Letters als de V van Vlinder en de R van rups.  
- Rollenspel tijdens gym waarbij er vlinders en rupsen zijn.   

 
- De activiteit sluit goed aan bij anti pest methodes als de kanjer 

methode.  



 
 

Doelgroep; groep 1,2,(3) onderbouw 
Discipline; muziek en taal (literatuur) en normen en waarden, sociale 
vaardigheden, multimedia (verhaal met tekeningen op 
digibord),kerndoelen 1, 34, 54 
Actief, interactief en receptief 
 
 
 
 

 
(Tekeningen door Oirik en King Baboon)) 
 


