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Op een dag werd Sjuul wakker.

Het was stil in huis.

En eigenlijk ook best saai.

Ineens wist hij het: hij wilde een beest.

Een huisdier.

Vandaag nog!

En hij wist precies wat voor beest…

Maar hoe ging hij mama zover krijgen?
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Inhoudsopgave
 1. Een leeuw

 2. Een wandelende tak

 3. Een nijlpaard

 4. Een goudvis

 5.  Een aap

 6. Een hamster

 7. Een geit

 8. Een schildpad

 9. Een papegaai

 10. Een konijn of een poes

 11. Een hond
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Een leeuw
Het eerste voorstel dat Sjuul aan mama doet is 
een leeuw. Een leeuw om mee te stoeien en de 
buurvrouw te laten schrikken. Mama vindt dat 
geen goed idee. ‘Een leeuw is veel te gevaarlijk. 
Die verslindt alle vogels in de tuin.’
Teken twaalf vogels op een vel papier of zoek af-
beeldingen van vogels en knip die uit. Zet op of 
bij elke vogel een getal van één tot en met twaalf. 
Twee kinderen zitten bij de vogels en zijn een 
leeuw. Zorg voor een spelleider (een derde kind of 
jij). Die roept een getal. Welke leeuw heeft de bij-
behorende vogel het eerst te pakken? Dit doet hij 
door met zijn klauw op de vogel met dat getal te 
slaan. De leeuw die de vogel het eerst te pakken 
krijgt, verdient een (tel)dopje of knoop.

Een wandelende tak
Mama stelt voor een wandelende tak te nemen. 
‘Die eet alleen blaadjes.’
Kijk in Ik wil een leeuw! hoe een wandelende tak 
eruitziet. Schrijf een flink aantal letters met stoep-
krijt op de speelplaats. Zorg dat in ieder geval de 
letters ‘tak’ zijn opgeschreven. 

Ga met de kinderen naar buiten en vertel ze dat ze 
wandelende takken zijn. Wandel met ze naar de 
letters van ‘tak’: t-a-k. Noem daarna een volgend 
woord dat uit drie klanken bestaat en laat de kin-
deren naar deze letters wandelen. Ze doen dat in 
de volgorde van het woord. Vraag als iedereen bij 
de laatste letter is welk woord ze hebben gewan-
deld. 

Suggesties: tor, mos, zon, rat, man, vos

Variatie: Laat de kinderen naar een letter wande-
len en vraag ze daar een woord mee te bedenken.

Een nijlpaard
Het tweede voorstel van Sjuul is een nijlpaard. 
‘Een nijlpaard om mee door de modder te rollen en 
vanaf het balkon in de vijver te springen.’
Ga naar de speelzaal en zet materiaal klaar om te 
kunnen rollen en springen, zoals een lange mat, 
een duikelrek, een kast, een bank, een spring-
plank, stokken en pionnen.

De kinderen rollen en springen als een nijlpaard. 

Een goudvis
Een nijlpaard mag Sjuul niet. Mama zegt dat hij 
een goudvis mag. ‘Die baddert de hele dag. Lekker 
fris!’
Teken een vissenkom op een vel papier en kopieer 
dat voor elk kind. De kinderen tekenen met zwar-
te stift een goudvis in de kom en kleuren die met 
kleurpotlood of wasco in. Eventueel maken ze wa-
terplanten van groene wol en plakken die bij de vis 
in de kom. 
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Een aap
‘Een aap dan,’ roept Sjuul. ‘Een aap om tikkertje 
mee te doen en te apenkooien in de woonkamer.’ 
Mama wil absoluut geen aap hebben. Een aap 
slingert aan de lampen.
Zorg voor een aantal lampen (misschien heb je al 
verschillende lampen staan). Verstop onder elke 
lampenkap of de voet van de lamp een briefje met 
daarop een opdracht. De kinderen zijn apen en 
‘slingeren’ van lamp naar lamp. Ze lopen van de 
ene naar de andere lamp, vinden het briefje en 
voeren de opdracht uit.

Suggesties voor opdrachten:

• Noem vier gelegenheden waarbij je slingers 
ophangt.

• Maak samen een lange, levende slinger. Be-
denk een grappige manier om dat te doen. 

• Wat hoor je vooraan bij ‘slinger’? Bedenk tien 
woorden met deze klank.

• Leg een touw neer en slinger dat rustig in het 
rond. Houd het touw laag bij de grond. De kin-
deren springen eroverheen. 

Tip! Slinger als apen aan de touwen in de gymzaal.

Een hamster
Mama vindt een aap veel te druk. ‘Een hamster 
mag je. Die slaapt bijna altijd, lekker rustig.’
De hamster ligt lekker te slapen. Hij droomt. Zeg 
een woord waar de hamster over droomt en laat 
de kinderen daar een zin mee maken. 

Suggesties voor woorden: water, voer, wortel, 
maïs, appel, rennen, kooi

Uitbreiding: Zeg twee woorden en laat de kinderen 
een zin maken waarin deze twee woorden voorko-
men.

Een geit
Het vierde voorstel van Sjuul is een geit. ‘Een geit 
om mee te snoepen en te snaaien en de koektrom-
mel leeg te graaien.’ 
Pak een koektrommel en vul die met koekjes of 
(tel)dopjes of knopen. De kinderen zijn Sjuul en 
snoepen en snaaien samen met de geit. Vertel 
hoeveel koekjes Sjuul pakt en laat die uit de trom-
mel nemen. Vertel daarna hoeveel koekjes de geit 
pakt. Laat die ook uit de trommel nemen. Maak nu 
een eenvoudige optelsom. Hoeveel koekjes heb-
ben Sjuul en de geit samen gepakt? Herhaal de 
activiteit een aantal keer. Geniet na afloop van de 
koekjes! 

Een schildpad
‘Een geit is veel te gulzig.’ Mama zegt dat Sjuul 
een schildpad mag. ‘Een schildpad knabbelt alleen 
aan zijn eten.’
Maak een parcours door pionnen een stukje uit 
elkaar neer te zetten, een kruiptunnel neer te leg-
gen, een tafel neer te zetten enzovoorts. 

Verdeel de groep in kleine groepjes. Het eerste 
kind van elk groepje gaat op handen en knieën 
zitten en is een schildpad. Leg een kussen op zijn 
rug en maak dat om zijn buik vast met een riem. 
Het kussen is het schild. Op jouw teken kruipen 
de schildpadden door het parcours. Als ze terug 
bij het startpunt zijn, wordt de riem losgemaakt en 
krijgt het volgende kind het kussen op zijn rug. Ga 
zo verder tot iedereen aan de beurt is geweest. 

Maak eventueel een race van het spel. Het groepje 
dat het eerst klaar is, wint. 



Lessuggesties bij: Ik wil een leeuw!, Uitgeverij Lemniscaat

5

Een papegaai
Sjuul wil een papegaai. ‘Een papegaai om mee te 
fluiten en te zingen en stiekem vieze woordjes aan 
te leren.’
Fluister een vies woord dat je aan de papegaai wilt 
leren. Vraag de kinderen papegaai te zijn en het 
woord te herhalen. Maar sst, niet te hard! Fluister 
nog een vies woord of een vieze zin en laat dit her-
halen. Ga zo verder. 

Een konijn of een poes
‘Nee hoor, geen papegaai,’ zegt mama. ‘Een konijn 
mag je, die is lekker stil. Of anders een poes.’
Sjuul kijkt verveeld naar het konijn en de poes. Ze 
zitten in de slaapkamer van papa en mama. Laat 
deze illustratie in Ik wil een leeuw! zien. Vraag de 
kinderen of het konijn en de poes in de slaapka-
mer wonen. 

Blader door het boek en laat de kinderen bij elk 
dier vertellen waar(in) het woont.

Een hond
‘Dus ik mag geen leeuw, geen nijlpaard, geen aap, 
geen geit en óók geen papegaai?’ vraagt Sjuul. 
Voorzichtig gluurt hij naar mama. Hij is er bijna…

‘Oké, dan wil ik een hond!’

Mama zucht diep, maar vindt het een goed idee. 
Ze gaan naar het asiel. 
Vraag wat een ‘asiel’ is. Heeft iemand thuis een 
huisdier uit het asiel? Plan eventueel een bezoek 
aan het asiel. 

Maak een dobbelpad door dertig blauwe (vouw)
cirkels neer te leggen. Zet een poppetje (Sjuul) 
aan het begin van het pad en een speelfiguur of 
knuffel van een hond aan het eind. Neem de dob-
belsteen erbij. Om de beurt gooien de kinderen 
met de dobbelsteen en verplaatsen Sjuul het aan-
tal stappen gelijk aan het aantal gegooide ogen. 
Ga door tot hij zijn hond heeft gevonden.


