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LESSUGGESTIES  
Yuval Zommer 
De grot van Bruine 
Beer 
(Lemniscaat)  
 
 
De nieuwe grot van Bruine 
Beer voelt niet als thuis, dus 
zet hij er spullen in… heel veel 
spullen… Zoveel spullen dat 
er al snel nauwelijks plaats is 
voor Beer en al helemaal niet 
voor zijn vrienden. Dan 
ontdekt Beer wat hij echt 
nodig heeft om zich thuis te 
voelen. 
 
DE GROT VAN BRUINE 
BEER 
 
Spelen met spullen 
 
Introductie 
Verspreid spullen, heel veel spullen, door een kamer in huis of door het klaslokaal.  
Probeer in elk geval deze of vergelijkbare spullen neer te leggen: 
- tennis- of badmintonracket 
- ballon 
- lege plastic fles 
- blokken 
- stoepkrijt 
- springtouw 
- krant 
- potlood 
- bestek 
- pak pasta (bijvoorbeeld penne) 
- lege glazen pot 
- rasp 
- broodtrommel 
- elastiekjes 
 
Leg het boek De grot van Bruine Beer tussen de spullen. De kinderen ontdekken de spullen. Wat is 
hier gebeurd? Waarom liggen de spullen daar? Neem het boek De grot van Bruine Beer erbij en 
lees het voor. Doe hierna activiteiten met de spullen. Bij elk voorwerp hoort een activiteit. 
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Ballon hooghouden 
Neem de badminton- of tennisrackets en ballonnen. Laat de kinderen de ballonnen hooghouden. 
Vraag ze te tellen hoe vaak ze de ballon een tik geven. Als de ballon de grond raakt, begint het 
tellen opnieuw.  
 
Dop in de fles 
Knip de bovenkant van een lege plastic fles. Draai de dop eraf. Knoop een stuk draad om de 
flessenhals en bevestig het andere uiteinde van de draad met tape aan de dop. De dop hangt nu met 
een draad aan de fles. De kinderen pakken de fles omgekeerd vast en proberen de dop in de fles te 
zwiepen door deze te bewegen. Ze mogen de dop of draad niet met hun handen aanraken. Lukt het 
om de dop te ‘vangen’? 
 
Blokkentoren 
Zorg voor een heleboel blokken. Houten blokken, duploblokken of legoblokken. Spreek af wie de 
spelleider is. De spelleider geeft een startsein en alle spelers bouwen een zo hoog mogelijke toren. 
Als de spelleider ‘stop’ zegt, stopt het bouwen. Wie heeft op dat moment de hoogste toren 
gemaakt? 
Variatie: bouw samen één toren. Zet om de beurt een blok op de toren. Degene die aan de beurt is 
als de toren omvalt, verliest.  
 
Krijtmonsters 
Leg met een springtouw een willekeurige vorm op de stoep. Zorg ervoor dat de uiteinden tegen 
elkaar aan liggen. Laat de kinderen de vorm die is ontstaan omtoveren tot monster door er met 
stoepkrijt bij te tekenen. Ze geven het monster ogen, armen en benen, een mond, haren enzovoorts. 
 
Lettertje-prik 
Neem een krant en een potlood. Vraag één kind de ogen te sluiten en geef hem het potlood in de 
hand. Hij prikt een letter uit de krant en opent de ogen. Welke letter is het? Bedenk nu samen zo 
veel mogelijk woorden die met deze letter beginnen. Hoeveel woorden kunnen jullie bedenken? 
Vraag daarna een ander kind de ogen te sluiten en herhaal de activiteit.  
 
Pasta met tomaten 
Vul een diep bord met pasta en leg er enkele rode kralen of doppen in. Dit zijn de tomaten. De 
kinderen proberen de tomaten met het bestek uit de pasta te vissen. Ze mogen de tomaten niet met 
hun handen aanraken. Lukt het om alle tomaten te pakken?  
 
Toverzand 
Neem een lege glazen pot en stoepkrijt. Laat de kinderen het stoepkrijt boven de pot raspen met een 
rasp. In de pot verschijnt gekleurd ‘zand’. Door verschillende kleuren stoepkrijt te gebruiken, krijg 
je laagjes zand in allerlei kleuren.  
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Muziekdoos 
Laat de kinderen elastiekjes om een open broodtrommel schuiven. Het lijkt nu alsof de 
broodtrommel snaren heeft. De kinderen spelen een muziekstukje op de snaren. Het ene kind doet 
iets voor en het andere kind doet dit na.  
 
Activiteiten bij het boek 
 
Een donkere, stoffige grot 
Op een dag wandelde Bruine Beer door het bos, toen hij een grot ontdekte. 
Kijk in het boek De grot van Bruine Beer naar de grot die hij ontdekt. Vraag hoe zijn grot eruitziet. 
Laat de kinderen de grot van Bruine Beer maken. Dit kunnen ze doen door te tekenen, verven, 
knutselen, kleien of bouwen. Geef ze een speelfiguur of knuffel van een beer die ze een plekje in de 
grot kunnen geven. 
 
Mensengrotten! 
Bruine Beer ging maar weer wandelen. Aan de rand van het bos ontdekte hij iets heel bijzonders. 
Mensen hadden ook grotten! 
Hoe zien de grotten van de mensen eruit? Houd een gesprek over huizen. 
- In wat voor huis woon jij? 
- Welke kamers zijn er in jouw huis? 
- Wie wonen er bij jou in huis? 
- Hoeveel verdiepingen heeft je huis? 
- Hoeveel deuren heeft je huis? 
- Waar bewaar jij jouw spullen? 
Laat de kinderen hun huis tekenen. 
 
Heel veel spullen 
De mensengrotten waren donker en stoffig, net zoals die van Beer. Maar ze waren niet leeg. Ze 
stonden vol spullen! 
Bekijk de bladzijde in het boek waarop Bruine Beer de spullen in de mensengrotten ontdekt en geef 
de kinderen zoekopdrachten: 
- Zoek de groene gieter. 
- Zie je het schepnet? 
- Zoek de doos met een pijl erop die naar links wijst. 
- Waar is de brandblusser? 
- Welk muziekinstrument zie je? 
- Hoeveel dozen staan er in deze garage of schuur? 
 
Spullen met wielen 
Er waren heel veel spullen om uit te kiezen, maar het mooiste vond Beer… spullen met wielen. 
Laat de kinderen bedenken welke ‘spullen’ wielen hebben en noem om de beurt iets op. Hoeveel 
kunnen jullie bedenken? 
Geef hierna een andere opdracht en laat de kinderen opnieuw bedenken wat dit kan zijn. 
Noem spullen die: 
- handvaten hebben; 
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- in dozen passen; 
- muziek maken; 
- op elektriciteit werken; 
- bedoeld zijn om iets in op te bergen; 
- bedoeld zijn om mee in de tuin te werken. 
 
De meeste spullen van de wereld 
‘Ik ga door tot ieder gaatje van mijn grot is gevuld,’ zei Beer. ‘Mijn grot krijgt de meeste spullen 
van de wereld.’ 
Teken grotten op vellen papier en geef elke speler een grot. Neem een dobbelsteen. Leg kleine 
spullen op tafel, zoals legostenen, speelgoedbestek, speelgoedauto’s, kleine kunststof dieren, stukjes 
K’NEX, kleurpotloden, wascokrijtjes, elastiekjes enzovoorts. Om de beurt gooien de kinderen met de 
dobbelsteen. Ze leggen het aantal spullen gelijk aan het aantal gegooide ogen in hun grot. Ga door 
tot alle grotten vol zijn. Een grot is pas vol als er écht niets meer bij kan. 
 
Dozen met nummers 
‘O help!’ zei Beer toen hij bijna over doos nummer 79 struikelde.  
Verzamel een aantal dozen of lege verpakkingen van levensmiddelen. Geef ze een nummer. Begin 
bij één. Laat de kinderen de dozen in de volgorde van de getallenrij zetten. Haal hierna een doos 
weg en vraag welk nummer ontbreekt.  
 
Vol! 
Wat later kwamen de vrienden van Bruine Beer weer langs. ‘Ga je mee vissen?’ vroegen ze. 
‘Zonder jou is er niets aan.’ ‘Het spijt me,’ zei Bruine Beer terwijl hij ondersteboven in zijn spullen 
tuimelde. ‘Maar ik zit nogal… vast!’ 
Kijk in het boek naar Bruine Beer die vastzit in zijn grot. Vraag de kinderen wat hij kan doen. 
Hebben zij een oplossing?  
Laat de kinderen nadenken over hun eigen huis of het klaslokaal. Is het netjes? Is er een plek waar 
het rommelig is? Ruimen ze hun eigen kamer wel eens op?  
Wanneer er iets op te ruimen valt, is dit een leuk klusje voor vandaag. Maak een kamer of het 
klaslokaal netjes, zodat je er weer in past.  
 
Opruimen 
Beer en zijn vrienden besloten dat het tijd was om alle spullen terug te brengen naar de mensen. 
Neem het boek erbij en kijk hoe Beer en zijn vrienden dit doen. Maak een lange rij en geef spullen 
door van het begin naar het eind van de rij. Het is leuk om dit functioneel te maken, bijvoorbeeld 
wanneer de kinderen hun tassen moeten pakken om te gaan eten. Maak dan een rij van de kapstok 
naar het lokaal geef de tassen een voor een door. Varieer door ze over het hoofd of tussen de benen 
door te geven. Thuis kun je een rij maken voor het dekken van de tafel. Geef de borden, de bekers 
en het bestek aan elkaar door, zodat de laatste in de rij ze op tafel kan zetten. 
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Thuis! 
Eindelijk was de grot verlost van alle spullen. Met zijn vrienden naast zich probeerde Beer 
berelekker te liggen. En het lukte meteen. 
Blader naar de laatste bladzijde van het boek en vraag hoe het komt dat Beer zich nu wel thuis 
voelt. Laat de kinderen nadenken over hun ‘thuis’. Stel de volgende vragen: 
- Wat vind jij fijn aan je huis? 
- Wat zou je meenemen als je ging verhuizen en maar drie dingen mocht kiezen? 
- Wie heb jij thuis het liefst om je heen? 
- Aan wie zou jij graag je huis een keer laten zien? 
 

Spelsuggesties geschreven door Anke van Boxmeer 
  
	


