Taart voor iedereen
Lesbrief
De thema’s ‘samenwerken’ en ‘delen’ staan centraal in het mooie
prentenboek ‘Taart voor iedereen!’ van David Martin.
Op de kaft staat oma Kat. Zij heeft een appeltaart gebakken. Met het
gezin Kat eet ze een lekker stuk taart. Er blijf een stukje over. Terwijl de
familie Kat een dutje doet, ontdekt oma Muis het stuk taart. Zij deelt dat
stuk met de familie Muis, totdat er een kruimeltje overblijft. De muizen
doen ook een dutje. Oma Mier vindt het kruimeltje en deelt dat met haar
familie. Dan is er niks meer over en besluit oma Kat de volgende dag nog
een taart te bakken. Alle families helpen mee: Kat, Muis en Mier.
Dit verhaal wordt in korte, eenvoudige zinnetjes verteld. Deze zinnen
worden bij elke familie herhaald. Jonge kinderen zullen het verhaal
hierdoor snel zelf gaan vertellen.
De illustraties zijn mooi van kleur en gedetailleerd. Ze stralen warmte en
gezelligheid uit. Je zou zo aan tafel willen schuiven bij de familie Kat en
lekker mee willen smullen van de appeltaart.
Na het lezen van dit verhaal weten de kinderen wat delen en
samenwerken is. En dat een lekkere taart op gaat, tot de allerlaatste
kruimel! Smakelijk eten!

Appeltaart bakken
Oma Kat heeft een appeltaart gemaakt.
Bak een appeltaart met de klas. Bekijk met de kinderen wat je nodig hebt en leg de juiste
ingrediënten in de kring.
Stel tijdens het maken van de taart allerlei vragen die de kinderen aanzetten tot denken, zoals:
- Zoek iets waarmee je kunt schillen.
- Pak een grote en kleine maatbeker: wat is het verschil tussen deze twee maatbekers?
- Wat gebeurt er als je de ingrediënten gaat mixen?
- Wat gebeurt er als je boter in de oven zet?
- Het deeg gaat in een bakvorm. Waar moeten we de bakvorm nu in zetten?
- We maken nu een appeltaart. Ken je nog meer soorten taart?
Tips! Laat een groepje kinderen onder begeleiding van een ouder op zoek gaan naar de
ingrediënten in de supermarkt.
Vraag een ouder de taart thuis te bakken.
De muizenfamilie – het cijfer 5
Klein broertje Kat eet een stuk.
Grote Zus Kat eet een stuk.
Mama Kat eet een stuk.
Papa Kat eet een stuk.
Oma Kat eet een stuk.
Hoeveel stukken zijn er nu opgegeten? Hoeveel familieleden zitten er aan tafel?
De muizen ruiken de taart. Ook zij smullen ervan. Hoeveel stukken eten zij op?
Dan komen de mieren. Hoeveel kruimeltjes eten zij op? Hoeveel mierenfamilieleden zijn er?
Het getal 5 komt telkens weer terug in het verhaal. Stel de 5 centraal in de klas. Kunnen de
kinderen 5en vinden in de klas en buiten? Maak hier foto’s van voor in de cijfermuur of op de
cijfertafel. Kunnen de kinderen ook het aantal 5 laten zien?
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Taart verdelen
De katten, muizen en mieren eten elk een stuk. Ze verdelen de taart netjes. Laat de kinderen zien
wat er in het boek gebeurt. Verdeel een taart (een echte taart of een taart getekend op papier)
in 6 stukken. De katten nemen elk een stuk. Hoeveel katten zijn er? Wie kan er 5 stukken
wegpakken? Hoeveel stukken zijn er nu nog over? (1). Dat ene stuk wordt door 5 muizen opgegeten.
Hoe kan dat? Er is toch maar één stuk? Verdeel dit stuk in 5 stukken. Voor alle muizen een stuk.
Alle muizen eten van hun stuk, maar ze kruimelen wat. Haal 6 kleine stukjes van de puntjes af. De
kruimels voor de mieren.
Stel de kinderen tijdens deze activiteit veel vragen die aanzetten tot nadenken, tellen en rekenen.
Tafel dekken
Wat is de tafel netjes gedekt bij de katten en de muizen. Kijk maar eens in het boek. Wat staat er
allemaal op tafel? Speel het tafel-dek-spel.
Zet de volgende spullen klaar in de kring: 5 bordjes, 5 bekers, 5 rietjes, 5 servetten, 5 vorken.
De kinderen mogen dobbelen. Als ze 1 gooien, worden de bordjes op tafel gezet. Bij 2 de bekers en
zo verder. De tafel moet natuurlijk wel netjes gedekt worden!
Teken de stippen van de dobbelsteen, van 1 t/m 6 op een groot vel papier en teken hierachter wat
de kinderen op tafel mogen zetten, bijvoorbeeld achter 3 stippen teken je een rietje.
Feest in de huishoek
Het is feest in de huishoek! Hang slingers op, zet taartjes om mee te spelen neer, vrolijke, papieren
bordjes, bekers met rietjes, cadeautjes, een feestmuts etc.
Van groot naar klein
De dieren die van de taart smikkelen worden steeds kleiner. De stukjes taart worden ook steeds
kleiner. Knip een aantal taartpunten van verschillende grootte uit. Kunnen de kinderen de punten in
de juiste volgorde leggen? Van groot naar klein.
Oma Kat heeft allerlei pannen in haar keuken staan. Als je veel pannen hebt, kun je deze ook op
een rij van groot naar klein zetten.
Fruitspelletjes
Oma Kat houdt van vruchtentaart. Ze bakt een appeltaart en een bosbessentaart.
Doe een activiteit met fruit, zoals verschillende soorten fruit benoemen, fruit proeven, fruitmemory,
raadspelletjes (ra, ra, wat is het?), eerste letter, hakken en plakken.
Dieren
In het boek kom je allerlei dieren tegen. Waar wonen deze dieren? Zijn dit huisdieren? Welke dieren
zijn huisdieren? Welke dieren leven op de boerderij? En welke dieren in de dierentuin? Heb jij thuis
dieren?
Familie
De hele familie zit aan tafel en smult van de taart. Wat is familie? Heb jij familie? Wie zijn er in jouw
familie? Bij wie kom je vaak? Met wie speel je graag? Wie wonen er bij jou in huis?
Taart versieren
Zullen we de appeltaart die oma Kat gebakken heeft eens mooi gaan versieren?
Teken een nog-niet-versierde taart of zoek naar een kleurplaat van een lege taart. De kinderen
mogen de taart versieren.
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