Volg Otto en de andere personages in dit boek vol
tegenstellingen: groot en klein, nat en droog, kort en lang,
binnen en buiten en nog veel meer. Zoek ook naar alle gele
eendjes.
Rijd mee met Otto en ontdek een kleurrijke wereld vol
grapjes en details.

101 tegenstellingen
Otto was Otto klein, maar nu is hij groot. Hij kent al veel
tegenstellingen. Kennen de kinderen ze ook? Ontdek ze
samen met Otto.

Thema’s:

tegenstellingen

tellen

zoeken

de stad

dieren

vervoermiddelen

•	Bedenk zelf andere vragen die beginnen met ‘Zie je...’, ‘Wie...’, ‘Waar...’
of ‘Hoeveel...’? Kunnen de kinderen die ook beantwoorden? Laat ze
daarna zelf vragen bedenken voor elkaar.

Zoekhoek

Zelfstandig werken: boekenhoek
Grote kring: voorlezen, praten over het boek, zoeken, uitbeelden,
vragen bedenken

•	Leg het boek in de boekenhoek met een vergrootglas erbij. Hang
de grote poster ook daar op.
• Kopieer en plastificeer de zoekkaart enkele keren

Introductie van het boek

(zie onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl).

Bekijk samen de voorkant. Lees de titel voor. Zet een groot en een
klein kind naast elkaar. Vraag: Wie is groot? En wie is klein? Vertel:
Groot en klein. Dat is precies andersom. Groot staat tegenover klein. Dat
noem je een tegenstelling. Vertel: In dit boek staan 101 tegenstellingen.
Dat zijn er heel veel! Bevraag de tegenstellingen die op de voorkant
staan. Weten de kinderen wat het tegengestelde is van nacht? En
van vies? Vraag: Welke andere tegenstellingen kennen jullie?

• Laat de kinderen de figuren zoeken in het boek en op de poster.

Ons zoekboek

Zelfstandig werken: knutselen
•	Maak met de klas een zoekboek. Zorg voor een stapel tijdschriften
en folders. Laat de kinderen plaatjes uitknippen.
•	Ieder kind plakt verschillende plaatjes op een vel papier. Bedenk
er samen met het kind een vraag bij die begint met: ‘Wie’, ‘Waar’ of

Voorlezen

‘Hoeveel’. Schrijf de vragen op. Dit kan eventueel ook in duo’s of met

Lees het boek interactief voor.

een groepje kinderen.

•	Bekijk de dieren die voor in het boek staan. Vertel dat je die op
iedere bladzijde kunt zoeken.

•	Bundel de vellen papier tot een boekje. Maak zelf een voorkant en
achterkant. Leg het zoekboek ook in de ‘Zoekhoek’.

•	Bekijk samen bladzijde voor bladzijde. Stel de vragen die onder
aan iedere bladzijde staan. Geef de kinderen de ruimte om mee te
denken en te reageren.

Werkblad

Knip de memorykaartjes uit. Plak ze eventueel op karton, of lamineer

•	Vertel dat de tegenstellingen op de wegwijzers staan. Behandel
enkele eenvoudige tegenstellingen.

ze. Laat twee tot vier kinderen samen ‘tegenstellingen-memory’ spelen.
Schud de kaartjes en leg ze neer met het plaatje naar beneden. De

•	Vraag af en toe of de kinderen een van de dieren zien die je kunt
zoeken: Zie je Otto? Dino? Hu?

kinderen draaien om de beurt twee kaartjes om. Laat ze de begrippen
benoemen. Is het een tegenstelling? Dan mogen ze de kaartjes
houden. Wie vindt de meeste tegenstellingen?

Na het voorlezen

•	Bekijk enkele bladzijdes opnieuw. Laat de
kinderen enkele ‘tegenstellingen’ uitbeelden.
Kies die waarbij dit goed te doen is.
Bijvoorbeeld: snel - traag, groot - klein,
minder - meer, sterk - slap, hoog - laag, boos
- blij, boven - onder.

Op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl
• Werkblad Otto groot, Otto klein
• Extra werkblad Zoekkaart
• Tips om verder te lezen
• Vele extra’s!
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