Het is tijd om te gaan slapen. De egel, de vos, de ezel, de
pelikaan en de krokodil zijn heel erg moe. Maar de zeeleeuw
moet nog plassen en hij glijdt uit bed. En zo blijken de
dieren om beurten allemaal wel een smoesje te hebben
om tóch nog even uit bed te gaan. Totdat alleen het egeltje
overblijft, maar die vindt het wel wat eng in dat grote bed ...

Deur open ... deur dicht
Klaarwakker liggen in bed. Dat is heel vervelend, zo
ondervinden de dieren. Wat nu? Speel samen met de
kinderen na wat de dieren doen.

slapen
dieren

Thema’s:

Dierenspel
Groepsles: bewegen

•	Vertel: Doe allemaal alsof je een zeeleeuw bent. Hoe glijdt een
zeeleeuw over de grond? Laat de kinderen zeeleeuwen nadoen. Ze
kunnen ook het geluid erbij maken: pitsj, patsj, pitsj, patsj. Doe
hetzelfde met de andere dieren uit het boek: hoe bewegen de

Grote kring: voorlezen, praten over het boek, naspelen
Nodig: 2 dekens, een groot stuk karton

krokodil, de pelikaan, de ezel, de vos en de egel? En welk geluid
maken ze daarbij?
•	Verdeel de kinderen in zes groepjes en wijs aan ieder groepje een

Introductie van het boek

dier toe. Laat de groepjes de beweging en het geluid van ‘hun’ dier

Bekijk samen de voorkant en lees de titel voor. Vraag: Welke dieren

nog even oefenen. Speel daarna een spel. Laat bijvoorbeeld eerst

in het bed ken je? Zijn er ook dieren bij die je niet kent? Welk dier is

alleen de ezels bewegen: ‘Alle ezels bewegen!’ Daarna alleen de

wakker? Hoe zie je dat? Wat zou er nu gebeuren, denk je?

vossen. Dan de krokodillen en egels samen. Geef zo verschillende
opdrachten.

Voorlezen

•	Als laatste kiezen de kinderen zelf een van de dieren. Houd een

Lees het boek interactief voor. Stel vragen, luister met interesse, laat
stiltes vallen en geef de kinderen de ruimte om mee te denken en te
reageren. Mogelijke vragen zijn:
•	Lig jij ook wel eens klaarwakker? Wat doe je dan? Ga je uit bed of
blijf je liggen?

dierenparade, alle dieren bewegen in een lange rij.

Luister goed
Grote kring: luisteren

• Leg een aantal voorwerpen klaar. Bijvoorbeeld een bal, schaar, fles

• Wat voor geluid maakt de zeeleeuw? Kun je dat nadoen?

met dop, boek, doosje met kraaltjes ... Benoem met de kinderen

•	Waarvan wordt de krokodil wakker, denk je? Hoe had de zeeleeuw ook

wat er ligt. Laat ze hun ogen dichtdoen. Maak een geluid met een

de kamer uit kunnen gaan?

voorwerp. Stuiter bijvoorbeeld met de bal. Vraag: Wat hoor je? Laat

• Waarom gaat de pelikaan het bed uit? En de andere dieren?
• Welk dier blijft alleen over?

de kinderen raden en het geluid nadoen. Doe dit met verschillende
voorwerpen.

• Waardoor ligt het kind nu wakker? Hoe lost het dat op?

•	Doe het spel: ‘Waar komt het geluid vandaan’. Een kind verstopt
zich met een van de voorwerpen en maakt geluid. De anderen

Na het voorlezen

raden waar het geluid vandaan komt. Herhaal dit met verschillende

•	Een kind gaat met een groot stuk karton (de deur uit het verhaal)
in het midden van de kring zitten. Leg aan beide kanten een
deken neer. Geef zeven kinderen de rollen van zeeleeuw, krokodil,
pelikaan, ezel, vos, egel en het kind uit het boek. Laat ze onder de
dekens gaan liggen.

kinderen en voorwerpen.

Werkblad

Praat met de kinderen over hun avondritueel. Wat doen ze allemaal
voor ze gaan slapen? Laat ze dat op de kaart aankruisen. In het open

•	Lees het verhaal nog een keer voor en laat de kinderen het

vakje kunnen ze eventueel zelf iets tekenen wat er niet op staat.

naspelen. Het kind met het karton doet de ‘deur’ steeds open en
dicht.
•	Geef daarna het karton aan een ander kind en verdeel de rollen
over zeven andere kinderen. Speel het verhaal nog een keer na.
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