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LESSUGGESTIES  
Wessel Sandtke & Jan Jutte 
Het geheugen van een 
olifant 
(Lemniscaat)  
 
 
Ezeltje geeft een feest en alle dieren 
zijn uitgenodigd. Gauw gaat hij 
boodschappen doen bij de winkel 
van Olifant. Onderweg komt hij 
Leeuw, Uil, Kat, Aap en Kikker 
tegen: zij kunnen ook wel iets uit de 
winkel gebruiken. Natuurlijk belooft 
Ezeltje alle spullen mee te nemen. 
Maar als hij bij Olifant komt, is hij 
alles vergeten… Hoe krijgt Ezeltje 
het geheugen van een olifant?? 
 
HET GEHEUGEN VAN EEN 
OLIFANT 
 
Op pad met Ezeltje – geheugenspelletjes 
 
Introductie 
Speel dat je naar de winkel gaat om spullen te kopen voor een feestje. Noem op wat je nodig hebt: 
ballonnen om het huis of klaslokaal te versieren, feestelijke bordjes om taart op te serveren, 
feesthoedjes voor iedereen die aanwezig is en een fles limonade. Neem een tas mee en vertrek. Stop 
ondertussen het boek Het geheugen van een olifant in de tas. Kom enige tijd later terug en laat de 
tas zien: er zit een boek in! O nee, dat was toch niet wat je nodig had? Je bent alles vergeten! Vertel 
dat je in de winkel stond en niet meer wist wat je ging kopen. Weten de kinderen het nog? Lees het 
boek Het geheugen van een olifant voor. 
Tip! Je kunt natuurlijk ook doen alsof je iets anders gaat halen in de winkel, zoals benodigdheden 
voor het avondeten of iets wat past binnen het schoolthema.  
 
Activiteiten bij het boek: 
 
Naar de winkel van olifant 
Vanavond geeft Ezeltje een groot feest. Alle dieren zijn uitgenodigd. Maar eerst moet hij nog naar 
de winkel van Olifant. Wat heeft hij nodig? Snoepjes, knakworstjes, broodjes, ballonnen, slingers, 
suikerspinnen, toverballen, feesthoedjes, limonade… Het dorp is ver weg, dus Ezeltje gaat al vroeg 
op pad.  
Maak een pad van dertig doppen of knopen. Zet na elk zesde dopje een plastic beker omgekeerd 
neer. Verstop een klein voorwerp (iets wat met feest te maken heeft) onder elke beker. Laat de 
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kinderen voorafgaand aan het spel kort zien wat er onder elke beker zit. Zet een speelfiguur of 
knuffel van een ezel aan het begin van het pad en een olifant aan het eind. 
Tip! Print een afbeelding van een ezel en een olifant en plak deze elk op een wc-rol. Dit zijn de 
‘pionnen’.  
De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Als ze voorbij een beker komen, stoppen ze. 
Wat ligt eronder? Wanneer dit juist wordt geraden, mogen ze verder lopen. Weten de kinderen aan 
het eind van het pad alle zes de voorwerpen nog en hebben ze het geheugen van een olifant? 
 
Leeuw 
Leeuw slaapt onder de appelboom, maar nu loopt hij rondjes.  
Kijk in het boek Het geheugen van olifant hoeveel appels er in de appelboom hangen. Sla het boek 
dicht. Hoeveel appels waren het?  
Teken een boom op een groen vel papier en leg hier rode knopen of doppen op. Dit zijn de appels. 
Haal de appels weg. Laat de kinderen na een korte pauze hetzelfde aantal appels in de boom 
‘hangen’. Hebben ze het goed onthouden? Herhaal dit een aantal keer en ‘hang’ telkens een ander 
aantal appels in de boom.  
 
Uil 
Op de brug ziet Ezeltje Uil.  
Neem het boek Het geheugen van een olifant erbij en bekijk de brug. Waarom is de brug gebouwd? 
Wat als de brug er niet was? Bedenk op welke manieren je het water over kunt steken. Het eerste 
kind zegt iets, het tweede herhaalt dit en voegt iets toe. Het derde kind herhaalt wat de eerste twee 
bedachten en voegt weer iets toe.  
Suggesties: met een roeiboot, met een vlot, door takken neer te leggen, met een veerpont, door 
stenen in het water te gooien, door een lange plank van de ene naar de andere oever te leggen, door 
te vliegen met een parachute, door een aanloop te nemen en te springen. 
 
Laat de kinderen een van de oplossingen uitwerken. Ze kunnen tekenen, knutselen, bouwen of 
kleien.  
 
Kat 
Kat kijkt op als Ezeltje langskomt. ‘Kun je wol voor me halen?’ vraagt ze. ‘Ik brei sjaaltjes voor de 
kittens, maar mijn wol is bijna op.’ 
In het boek zit Kat op een kleed. Leg kleine kleden of handdoeken in drie verschillende kleuren 
dicht bij elkaar neer. Doe een stoelendans. Zet muziek op en laat de kinderen om de kleden dansen. 
Haal een kleedje weg en stop de muziek. De kinderen zoeken hun eigen kleed op en gaan hier 
voorzichtig op zitten. Hebben ze onthouden welk kleed hun eigen kleed was? Het kind dat ontdekt 
dat zijn kleed weg is, gaat bij een ander kind op het kleed zitten, maar dit kleed moet wel dezelfde 
kleur hebben als zijn kleed had. Start de muziek en haal weer een kleed weg. Ga zo verder tot er 
van elke kleur nog één kleed is. Hoeveel kinderen zitten er op elk kleed?  
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Aap 
Aap heeft altijd de prachtigste kleren aan. Nu houdt hij zijn handen op zijn hoofd. ‘Mijn hoed is 
verdwenen.’ Zonder hoed kan hij niet naar het feest! 
Vertel dat een hoed een hoofddeksel is. Kennen de kinderen nog meer hoofddeksels? Verzamel er 
een aantal. Vraag drie kinderen voor de groep te komen of gebruik drie knuffels die het spel 
meespelen. Geef ze elk een hoofddeksel op. De kinderen kijken goed en sluiten daarna de ogen. De 
spelleider verwisselt de hoofddeksels. De kinderen open de ogen. Wat is er veranderd? Welk 
hoofddeksel hoorde bij wie? Kunnen de kinderen het zich nog herinneren? Zet ze weer op het juiste 
hoofd en herhaal de activiteit met andere kinderen of andere hoofddeksels.  
 
Kikker 
Opeens hoort Ezeltje een enorm lawaai. Hij springt in de lucht van schrik. Als hij dichterbij sluipt, 
ziet hij Kikker. ‘Waarom klinkt je trompet zo raar?’ 
Geef de kinderen per tweetal een muziekinstrument. Het ene kind speelt er een kort ritme op en het 
andere kind luistert goed. Hij onthoudt het ritme en speelt het na. Daarna wisselen de kinderen van 
rol. 
 
Olifant 
‘Hallo Ezeltje,’ zegt Olifant. ‘Wat kan ik voor je doen?’ Ezeltje denkt na. ‘O nee! Ik ben alles 
vergeten!’ 
Ezeltje is bij de winkel van Olifant aangekomen, maar is alles vergeten! Vraag de kinderen wat hij 
moest halen. Weten zij het nog?  
Laat ze hierna de bijbehorende illustratie in het boek zien en laat ze er kort naar kijken. 
Sla het boek dicht. Vraag wat Olifant verkoopt in zijn winkel. Hoeveel dingen kunnen de kinderen 
noemen? 
Tip! Geef een omschrijving om het geheugen van de kinderen op te frissen. 
 
Terug naar de dieren 
Aap wrijft treurig over zijn hoofd. Ezeltje rent het bos in en ziet Kikker blazen.  
Kijk in het boek naar Ezeltje die opnieuw langs alle dieren rent. Hij ziet het laatste dier nu het eerst 
en het eerste dier het laatst. Kunnen de kinderen bij elk dier vertellen wat hij nodig heeft? De 
illustraties geven hints.  
Neem vijf knuffeldieren en zet ze op een rij. Bedenk samen wat elk dier nodig heeft. Probeer iets 
passends te verzinnen, bijvoorbeeld: de aap wil een banaan. Wijs de dieren hierna één voor één aan 
en laat de kinderen vertellen wat het dier wil.  
Variatie: vertel wat de dieren nodig hebben, maar vergeet één ding. Weten de kinderen van welk 
dier jij vergeten bent wat hij wil?  
 
Een trucje 
‘Ik zal je een trucje leren. Dan krijg je net zo’n goed geheugen als een olifant. Weet je nog waar 
alle dieren waren toen ze vroegen of je iets voor hen kon kopen?’ 
Verstop vijf dierenknuffels in de school of in huis. Leg een verrassing zoals iets lekkers of een 
stickervel een stukje bij een van de knuffels vandaan (bijvoorbeeld in de buurt van de beer). Laat de 
kinderen naar de dieren op zoek gaan en verzamel ze op één plek. Vraag hierna waar ze de beer 
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hebben gevonden. Weten ze nog waar dit was? Laat ze naar deze plek teruggaan en de verrassing 
zoeken.  
 
Vergeten! 
Op de terugweg brengt Ezeltje alle spullen langs bij de dieren. Hij heeft overal aan gedacht. Wat 
zijn ze blij! Het feest kan beginnen. Maar… waar is al het eten en drinken? ‘O nee,’ roept Ezeltje. 
‘Ik heb zo mijn best gedaan, alleen… Dat ben ik vergeten!’ 
Hadden de kinderen al in de gaten dat Ezeltje júíst de spullen waarvoor hij naar de winkel ging is 
vergeten? Verzamel tien dingen die passen bij ‘feest’ zoals ballonnen, slingers, kaarsjes, een 
(kunststof) taart of gebakje, vlaggetjes, een feesthoed, een toeter, een cadeau, een verjaardagskaart 
en een feestelijk bord. Leg de spullen bij elkaar en laat de kinderen ernaar kijken. Bedek ze 
vervolgens met een doek. Vraag hoeveel spullen de kinderen zich nog kunnen herinneren en laat ze 
bieden. Wie weet er drie? Wie vier? Wie vijf of zes? Wie nog meer? Het kind dat het hoogst biedt, 
noemt de spullen op. Lukt het hem, dan wint hij. Lukt het niet, dan wint de groep. Start het bieden 
opnieuw en speel het spel nog een keer.  
Tip! Laat de kinderen allemaal tegelijkertijd tekenen wat ze hebben gezien. Wie tekent er de 
meeste? 
 

Spelsuggesties geschreven door Anke van Boxmeer 
 


