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LESSUGGESTIES  
Jan Jutte 
Tijger 
(Lemniscaat)  
 
 
Op een van haar wandelingen heeft 
Josefien een wel heel bijzondere 
ontmoeting: ze komt een tijger tegen. Ze 
besluit hem mee naar huis te nemen en 
algauw zijn zij en Tijger onafscheidelijk. 
Maar dan verlangt hij naar de jungle… 
 
TIJGER 
 
Ga op pad en ontmoet Tijger. Neem hem 
mee naar je woonplaats. Laat je dorp of 
stad kennismaken met Tijger.  
 
Speurtocht 
 
Voorbereiding 
Bepaal waar je de speurtocht gaat houden. Binnen, in huis of in de school, of buiten, door het 
dorp of de wijk, of in het bos. Bedenk hoe je tijgersporen neer gaat zetten. Dat kan met stoepkrijt of 
door pootafdrukken te printen of tekenen en die neer te leggen of aan bomen te bevestigen.  
Maak een spoor met de pootafdrukken. Afhankelijk van de lengte van de speurtocht en de tijd die je 
hebt wordt dat een kort of lang spoor. Hang zeven afbeeldingen van Tijger verspreid langs de route 
of zet zeven speelfiguren van tijgers neer. Zorg voor één kleurloze tijger (een kleurplaat op A3-
formaat) en hang of leg die na de zesde tijger langs de route.  
 
Start van de speurtocht 
Ontdek de eerste pootafdruk en loop er met de kinderen naartoe. Volg vanaf die pootafdruk het 
spoor. Onderweg komen de kinderen tijgers tegen. Bij elke tijger hoort een activiteit. De activiteiten 
zijn daaronder beschreven. 
Tip! Maak vooraf een foto van dit kalenderblad, zodat je de activiteiten onderweg bij je hebt. 
Bekijk de benodigdheden voor de activiteiten en neem ze mee in een tas.  
 
Tijger 1 
Ineens staat Tijger langs de route. Hadden jullie hem gezien? Josefien, in het boek Tijger, had hem 
niet gehoord. Ze werd erdoor verrast. Nodig de kinderen uit te gaan zitten en naar het verhaal over 
Josefien en Tijger te luisteren.  
Lees het boek Tijger voor. Stel na afloop enkele vragen over het verhaal.  
 
Suggesties: 
- Waar ontmoet Josefien Tijger? 
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- Waarom knoopt Josefien een wolletje om zijn nek? 
- Wat gebeurt er bij bakker Bruin? 
- Waarom mag Tijger met Kees mee naar school? 
- Op welke plek vindt Josefien de zieke Tijger? 
- Wat vertelt de dokter nadat hij Tijger onderzocht heeft?  
- Waar brengt Josefien Tijger naartoe? 
Josefien neemt Tijger overal mee naartoe. Neem de afbeelding of het speelfiguur van Tijger mee en 
vervolg de tocht.  
 
Tijger 2 
Josefien en Tijger naderen het dorp. Er is geen mens meer op straat en ongezien bereiken ze haar 
huis. 
Ga in een ruime kring zitten en maak twee openingen. Een van de kinderen wordt aangewezen als 
dorpsbewoner en gaat in het midden van de kring op de grond zitten. Hij sluit zijn ogen. Geef Tijger 
aan een ander kind. Hij sluipt vanaf zijn plaats naar de ene opening van de kring en loopt 
vervolgens midden door de kring naar de andere opening. Daar is het dorp. Lukt dat zonder dat de 
dorpsbewoner hem hoort? 
Als de dorpsbewoner Tijger hoort lopen, zegt hij: Pas op, een tijger! Tijger heeft het dorp dan niet 
bereikt.  
Speel het spel nog een keer en kies andere kinderen als dorpsbewoner en Tijger. Neem ook die 
tijger mee en wandel verder. 
 
Tijger 3 
Josefien en Tijger komen bij bakker Bruin binnen. Daar vliegen de mensen naar buiten. Josefien 
heeft nog nooit zo snel een taartje gekocht.  
De andere klanten zijn de winkel uit gerend. Wat hadden zij willen kopen? Zeg de zin: De bakker 
verkoopt… taart. Wijs een kind aan dat die zin herhaalt. Daarna voegt hij er iets aan toe. 
Bijvoorbeeld: De bakker verkoopt taart en… een croissant. Kies een volgend kind. Hij herhaalt 
jouw zin en het woord dat het eerste kind bedacht en voegt er iets aan toe. Zo wordt de rij met 
woorden steeds langer. Lukt het de kinderen om alles te onthouden?  
Het is tijd om bij de bakker te vertrekken. Neem de tijger mee en ga op zoek naar de volgende 
pootafdruk. 
 
Tijger 4 
Het is nooit meer stil in huis. Josefien leest en Tijger droomt.  
Laat de afbeelding zien uit Tijger waarop Josefien in haar stoel zit te lezen en Tijger heerlijk op het 
tapijt ligt. Vertel dat Tijger droomt. Hij droomt over dieren uit de jungle. Geef een raadsel over een 
dier en laat de kinderen raden over welk dier Tijger droomt. 
 
Suggesties: 
- Dit dier slingert van tak naar tak en houdt van bananen. (aap) 
- Dit dier ligt lekker te luieren in de rivier. Hij heeft een grote bek en een lange staart. (krokodil) 
- Dit grote dier trompettert en flappert met zijn enorme oren. (olifant) 
- Deze kleurige vogel doet het geluid van de jungledieren na. (papegaai) 
- Dit grote, grijze dier heeft een hoorn op zijn neus. (neushoorn) 
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Tijger wordt wakker. Neem hem mee en loop verder. 
 
Tijger 5 
Uren poseert Tijger voor Pierre, de kunstschilder, die een woest portret van hem maakt.  
Pierre heeft al eerder portretten van dieren gemaakt. Die staan in een hoek van zijn atelier. Zorg 
voor foto’s van de huid van de volgende dieren: 
- koe (de vlekken) 
- schaap (de wollige vacht) 
- hond (de vacht) 
- pauw (de veren) 
- kip (de veren) 
- vlinder (detail van een vleugel) 
Laat de foto’s zien en vraag de kinderen welke dieren Pierre heeft geschilderd.  
Tip! Verdeel de foto’s onder de kinderen en geef ze de opdracht tijdens het vervolg van de 
speurtocht naar dat dier op zoek te gaan. Hoeveel dieren spotten jullie in het echt? 
Neem die tijger ook mee en ga verder. 
 
Tijger 6 
Tijger mag mee naar school met Kees, de buurjongen, die hem leent voor zijn spreekbeurt.  
Zorg voor een vel rood en een vel groen papier. Bevestig die een flink stuk bij elkaar vandaan op 
bijvoorbeeld bomen. De kinderen gaan op het speelveld staan. Doe alsof je een spreekbeurt houdt 
en vertel een weetje over de tijger. Als de kinderen denken dat dat weetje waar is, lopen ze naar het 
groene vel papier en als het niet waar is, gaan ze naar het rode vel. Vertel daarna wie op de juiste 
plek staan. Herhaal het weetje wanneer het juist was of leg uit waarom het niet juist was.  
 
Suggesties: 
- De lange staart van de tijger helpt hem om in evenwicht te blijven. (juist) 
- Als een tijger je lief vindt, zwaait zijn staart heen en weer. (onjuist, een tijger zwiept met zijn 
staart als hij kwaad is.) 
- Het liefst eet een tijger bananen en kokosnoten. (onjuist, een tijger eet vlees.) 
- Door de zwarte strepen op zijn vacht valt een tijger in het bos of in het hoge gras minder op. (juist) 
- De tijger is familie van de leeuw, de poema, de luipaard en van de poes. (juist) 
- Een tijger heeft lange, witte snorharen. Daarmee kriebelt hij de aapjes. (onjuist, ze werken als 
voelsprieten. Zo kan de tijger in het donker de weg vinden door de struiken.) 
Neem ook de zesde tijger mee en vervolg de route. 
 
De kleurloze tijger 
Op een nacht wordt Josefien wakker van de stilte. Ze vindt Tijger in de gang.  
Leg de kleurloze tijger op de grond. Vraag de kinderen wat er met hem aan de hand is. 
Laat ze naar voorwerpen op zoek gaan die de tijger kleur geven. Buiten kunnen dat takken, zand of 
steentjes zijn, binnen bruine of zwarte voorwerpen. Maak strepen met die voorwerpen.  
Lees in het boek Tijger wat er aan de hand is met Tijger. Welk advies geeft de dokter aan Josefien? 
Neem de kleurloze Tijger mee en wandel verder. 
 
Tijger 7 
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Met een steen in haar maag koopt Josefien kaartjes voor een verre bootreis. Een retour voor 
zichzelf, en een enkeltje voor Tijger. Tijdens de bootreis knapt Tijger langzaam op. Hij ruikt het 
oerwoud. 
Pak de zes tijgers die jullie langs de route hebben verzameld en leg een getalkaart (één tot en met 
zes) bij elke tijger. Geef één kind een dobbelsteen en laat hem gooien. Laat de tijger met het getal 
gelijk aan het aantal gegooide ogen het ‘oerwoud’ in gaan. Het volgende kind dobbelt nu. Dobbel 
tot alle tijgers in het oerwoud zijn. 
Wandel verder, tot je weer bij het beginpunt van de route bent. Daar vinden de kinderen een zwarte 
kat. Een nieuw huisdier voor Josefien!  
De zwarte kat kan een kattensnoepje zijn, een traktatie voor elk kind. 
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