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Wil je liever . . .

vriendjes zijn  
met de Gruffalo? 

of
vriendjes zijn  
met een Grote 
Gevaarlijke Muis?

Wat wil je liever? 
Je moet iets kiezen. Kruis het vakje aan.

Wil je liever . . .

in een grot wonen  
zoals de Gruffalo? 

of
in een boom 
wonen zoals Uil?

Wil je liever . . .

kunnen vliegen  
als een uil? 

of
kunnen glijden  
als een slang?

Wil je liever . . .

eeltige knieën 
hebben? 

of
paarse stekels  
hebben?

Wil je liever . . .

Gruffalothee 
drinken? 

of

Wil je liever . . .

geroosterde vos  
eten? 

of
slangenpastei  
eten?

Kies! Wat mist de Gruffalo?
De Gruffalo mist van alles aan zijn lijf. 

Kun jij hem helpen?

Teken zijn:

 slagtanden 
 oren
 hoorns
 staart 
 stekels
 wenkbrauwen 
 snorharen
 missende klauwen
 eeltige knieën

Wat ee
n grappige

Gruffalo!



1

2

3

4

5

6

7

10 11

Volg het pad door het donkere bos 
en vervul de opdrachten. 

1.  Wie kijkt er uit de 
boom? Teken het dier. 

2. Dit is het boomstammenhuis 
van Slang. Hoeveel stammen  

zijn er? Tel ze en schrijf  
het aantal op.

3. Kijk! Voetsporen… 
Zijn ze van:
 Muis? 
 De Gruffalo? 
 Vos? 

4. Kijk uit voor 
de rivier!  
Teken rotsen 
waar je overheen 
kunt lopen.

5. Hoeveel dennen-
appels liggen er op 

het pad? Schrijf  
het aantal op.

6.  Er vliegt een vlinder 
voorbij. Versier jij zijn 
vleugels?

7.  Ssst! De Gruffalo en zijn 
Kind slapen in hun grot. 
Teken iets waar het kind 
mee kan spelen als ze 
wakker wordt.

Gelukt! Rust 
maar lekker uit. Op pad in het bosAntwoorden staan op p. 53!
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Zet het theater op de rand van een tafel 
zodat je er achter kunt zitten. 

Zet de lamp recht achter het theater, 
zodat het licht door het vloeipapier schijnt. 
Houd de schaduwpoppen vast bij hun 
stokjes en beweeg ze achter het scherm.

Vraag iemand om aan de kant van het 
publiek te kijken of alles goed te zien is. 
Misschien moet je de lamp op een stoel 
achter je neerzetten.

Verzin nu je eigen verhaal over de 
Gruffalo en de muis.  Leef je uit!

Maak je Mini  
Schaduwpoppentheater

Dit heb je nodig:
 een vel overtrekpapier
 een groot vel vloeipapier
 een potlood
 een leeg (cornflakes)pak
 een schaar
 twee rietjes of lolliestokjes
 lijm of plakband
 een zaklamp of bureaulamp
 een volwassene die je helpt

 Vraag een volwassene om je te helpen als 
het knippen lastig wordt. 

1. Knip eerst de achterkant van het pak. 

2. Plak de randen van het pak vast, zodat 
die een stevig frame vormen. 

3. Trek deze figuren van de Gruffalo en de 
muis over op overtrekpapier.

4. Plak het overtrekpapier op het stuk 
karton dat je uit de doos hebt geknipt. 

5. Knp nu een grote rechthoek uit de 
andere kant van het pak, maar laat een 
rand van ongeveer 2 centimeter over.

7. Als de Gruffalo en de muis droog zijn, 
knip ze dan voorichtig uit.

6. Knip een stuk vloeipapier zodat het in 
het frame past en lijm het vast aan de 
randen. Dit is je poppentheater.

8. Plak een rietje of lolliestokje aan ieder 
figuurtje – zoals je hier ziet.
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Laten we een Gruffalo schaduwpoppenvoorstelling geven!
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Sneeuwsporen Weetjes over sneeuw
Oho! Wat is dat? Een spoor op het pad!

Van wie zijn die poten? Het zijn zulke grote…

Teken nu Gruffalosporen in de sneeuw.

 Als het buiten heel joud is, verandert het water in de lucht in kleine 
ijskristallen. 
De ijskristallen kleven aan elkaar en worden sneeuwvlokken die omlaag 
dwarrelen.

 Een sneeuwvlok kan uit meer dan honderd ijskristallen bestaan.  
Ieder kristal is verschillend, maar ze zijn allemaal prachtig. 

 Iedere sneeuwvlok heeft  

 Als er veel sneeuw is, blijft het als een dik tapijt op de 
grond liggen. Dan kan de lol beginnen! Je kunt sleeën, een 
sneeuwpop maken of ee sneeuwballengevecht beginnen!

 In koud sneeuwweer moeten dieren zien te overleven. 
Sommige dieren houden daarom een winterslaap: ze slapen 
op een beschutte plaats de hele winter lang en worden pas 
wakker als het weer warmer wordt. Onder andere egels, 
relmuizen, vleermuizen, kikkers en vlinders houden een 
winterslaap.  

Een sneeuwgrap 
Hoe noem je een 

sneeuwpop in de zomer?  

Een plasje!

Sneeuw is koud, nat – en hartstikke leuk! Maar waar komt het vandaan?

a

b

c

d

Trek een lijn tussen het spoor en het juiste dier.


