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LESSUGGESTIES  
Linde Faas 
De jongen en de walvis 
(Lemniscaat)  
 
 
Er was eens een jongen die graag alleen 
was…  
… tot er op een dag iets bijzonders 
gebeurde.  
 
 
DE JONGEN EN DE WALVIS 
 
Dromen 
Op een dag valt Sam in zijn bootje in 
slaap. Hij droomt. Laat in het boek De 
jongen en de walvis de afbeelding van 
Sam in zijn bootje zien. Vraag de 
kinderen waar Sam over droomt. Noem 
een categorie. De kinderen noemen 
woorden die in die categorie vallen. 
 
Suggesties: 
- Sam droomt over de dieren die hij onder water ziet. 
- Sam droomt over de vervoermiddelen waarmee hij graag reist. 
- Sam droomt over voorwerpen die hij in zijn boot mee kan nemen. 
- Sam droomt over wat hij allemaal op en in het water kan doen.  
- Sam droomt over dieren die hij in de wolken ziet. 
 
Tip! Zet een kookwekker en laat die lopen terwijl de kinderen woorden noemen. Als de 
kookwekker gaat, vallen de kinderen in slaap. Ze dromen! Er worden geen antwoorden meer 
gegeven. Maak de kinderen wakker en ga verder met de volgende categorie.  
 
Golven 
Het bootje van Sam komt in een storm terecht. Hoge golven voeren hem mee. 
Ga met de kinderen naar buiten of naar een lege ruimte. Pak een touw, dat je samen met een kind 
vasthoudt. Laat het touw over de grond kronkelen. Het touw is de zee. De kinderen springen over 
het touw, zonder het te raken. Laat het touw steeds hoger golven. Lukt het de kinderen om over de 
hoge golven te springen of voeren die hen mee? 
 
Drijvend op het water 
Sam drijft, steunend op wat planken, rond op de eindeloze zee. Laat in het boek De jongen en de 
walvis zien hoe Sam in de zee dobbert.  
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Pak een kunststof poppetje dat Sam voorstelt. Leg het poppetje in een bak met water. Wat gebeurt 
er? (Het is de bedoeling dat Sam zinkt.) Geef de kinderen de opdracht iets te bedenken of te maken 
waardoor Sam op het water blijft drijven. Denk aan kosteloos materiaal, knutselmateriaal, 
constructiemateriaal en bestaand materiaal uit het lokaal of je huis. De kinderen gaan alleen of in 
groepjes aan de slag. Wanneer iedereen klaar is, test je de gevonden oplossingen in de bak met 
water.  
 
De walvis 
Ineens duikt er iemand op. Kijk in het boek De jongen en de walvis wie dat is. 
Schrijf het woord ‘walvis’ met grote letters op een strook papier. Knip de letters los en hussel ze 
door elkaar. Geef elk kind of elk duo een vel papier en schrijfmateriaal. De kinderen maken zo veel 
mogelijk nieuwe woorden met de letters van ‘walvis’ en schrijven die op. Zet eventueel een 
(kook)wekker. Als de tijd op is, of op jouw teken, worden de woorden voorgelezen. Wie bedenkt de 
meeste juiste woorden? 
 
Variatie Neem een woord dat je met de letters kunt maken in gedachten en omschrijf het met een 
raadsel. Wie weet het eerst welk woord het is? Dat kind legt het woord met de letters.  
 
In het water 
Sam is dolblij. Hij danst op de snuit van de walvis. Hij heeft iemand gevonden om mee te spelen! 
Kijk in het boek De jongen en de walvis naar Sam die op de snuit van de walvis danst. Welke 
kleuren heeft het water? 
Pak een stevig vel wit papier en beschilder het met waterverf in verschillende tinten blauw en paars. 
Knip een walvis uit zwart papier en plak die op het gekleurde vel papier.  
Tip! Laat elk kind een dansje doen en maak een foto. Print de foto’s en knip de kinderen uit. Plak 
ze op de snuit van hun eigen walvis.  
 
Ontdekken 
Samen met de walvis ontdekt Sam de schatten van de zee. 
Vul doorzichtige plastic flessen met blauw materiaal zoals blauwgekleurde rijst, blauwe snippers, 
blauwe pompons, blauw water of blauwe piepschuimwokkels. Verstop een schat in elke fles. Door 
de fles te bewegen, ontdekken de kinderen wat erin zit.  
Tip! Verf een schoenendoos blauw en maak er een voeldoos van door er een gat in te knippen en er 
iets in te verstoppen. De kinderen ontdekken wat de schat is door te voelen.  
 
Verwonderen 
Plotseling verschijnt een zwerm papegaaiduikers rondom Sam en de walvis.  
Leg een kunststof walvis neer en leg daar zwarte dopjes of knopen omheen. Dat zijn de 
papegaaiduikers. De kinderen schatten hoeveel vogels er zijn. Daarna worden ze geteld. Lukt dat op 
een handige manier? Leg een ander aantal vogels rondom de walvis en herhaal de activiteit.  
 
Gezellig bij elkaar 
Op de rug van de walvis geniet Sam van het nieuwe gevoel. De vogels om hem heen kijken 
nieuwsgierig toe. 
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Tel in het boek De jongen en de walvis hoeveel vogels er aan weerskanten van Sam zijn. Zijn dat er 
aan elke kant evenveel? Hoeveel zijn het er meer of minder? Vraag de kinderen hoeveel vogels er 
aan de ene kant bij moeten komen om een gelijk aantal te krijgen.  
Teken een grote walvis met stoepkrijt op de stoep. Vraag de kinderen voor de walvis te gaan staan. 
Wijs enkele kinderen aan die vogels zijn. Zij gaan aan één kant op de walvis zitten. Vraag hoeveel 
kinderen dat zijn en wijs één kind aan dat aan de andere kant evenveel vogels neerzet. De groep 
controleert of het klopt. Herhaal de activiteit met een ander aantal vogels.  
 
Variatie Leg een kunststof walvis neer en leg een aantal vogels (witte teldopjes of knopen) aan de 
ene kant van de walvis. Laat de kinderen aan de andere kant van de walvis evenveel vogels leggen. 
Herhaal dat een aantal keer en leg telkens een ander aantal vogels neer.  
 
Een vriend in het water 
Sam heeft een vriend. Hij is niet meer alleen. Ga in het boek De jongen en de walvis naar die vriend 
op zoek (bekijk de bladzijde waarop Sam op de walvis ligt en slaapt). Wijs op de weerspiegeling 
van Sam en de walvis in het water. 
Leg een reep blauw papier neer en maak met enkele blauwe mozaïekfiguren de walvis. De kinderen 
spiegelen die aan de andere kant van de reep. Maak vervolgens een ander figuur dat wordt 
gespiegeld.  
Tip! De kinderen gaan in tweetallen tegenover elkaar staan. Het ene kind maakt een beweging van 
een zeedier en het andere kind doet dat na. Daarna wisselen de kinderen van rol. 
 
Een licht in de verte 
Het is tijd om naar huis te gaan. Sam ziet de vuurtoren op zijn eiland al staan. 
Speel dit spel op een donkere ochtend of avond in de tuin. Eén kind krijgt een zaklamp en verstopt 
zich. Vanuit zijn verstopplek knippert hij met de lamp. Het andere kind gaat op zoek. Hij kijkt goed 
of hij lichtsignalen ziet en loopt erop af. Zo vindt hij het verstopte kind. 
 
Vaarwel 
Sam zwaait zijn vriend vaarwel. 
Zorg voor een pot met knopen of doppen in verschillende kleuren. Geef elk kind een knoop of dop. 
De kinderen lopen daarmee door de ruimte en zoeken een kind dat dezelfde kleur heeft. Als twee 
kinderen elkaar hebben gevonden, lopen ze samen naar jou en zwaaien elkaar daar vaarwel. Ze 
leveren hun dop of knoop in en krijgen van jou een andere kleur. Ze gaan opnieuw naar iemand op 
zoek.  
 
Stil 
Thuis aan tafel tekent Sam zijn nieuwe vriend. Het is stil in huis. 
Ga met de kinderen in een kring zitten. Blinddoek één van hen. Dat is Sam. Wijs daarna een kind 
aan dat het geluid van de wind maakt door zijn handen tegen elkaar te wrijven. Sam hoort niks in 
huis, behalve het ruisen van de wind. Loop met het geblinddoekte kind (Sam) achter de kring langs, 
terwijl het geluid van de wind te horen is. Als Sam denkt dat hij achter het kind staat dat het geluid 
van de wind maakt, knijpt hij in jouw hand. Staat hij bij het juiste kind?  
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Het stille strand 
Sam staat op het strand. Het lijkt zo alleen en zo kil. Kijk naar de plaat in het boek De jongen en de 
walvis. Wat is het strand leeg!  
Sam droomt van een vol en gezellig strand. De kinderen gaan naar de zandtafel of een zandbak. Dat 
is het lege strand waarop Sam staat. Zet een kunststof poppetje in het zand. Laat de kinderen het 
strand daarna vol en gezellig maken. Ze bedenken zelf hoe ze dat gaan doen. Denk aan: een 
zandkasteel maken, lapjes stof als handdoek neerleggen, zandijsjes maken, een ijscokar van 
constructiemateriaal neerzetten, een boot op het strand leggen en een restaurant bouwen van 
blokken.  
 
Liggend op het strand 
Liggend in het zand heeft Sam zijn vriend bij zich. Kijk in het boek De jongen en de walvis op 
welke manier Sam de walvis bij zich heeft.  
Vraag de kinderen of zij ook een bijzondere vriend hebben. Laat ze die vriend met stoepkrijt groot 
op de stoep tekenen. Daarna gaan ze in hun vriend liggen. Maak een foto van de bijzondere 
vriendschap. 
 
Een boot 
Ineens weet Sam wat hij moet doen! Hij besluit een nieuwe boot te maken om mee naar zijn vriend 
te varen. 
Verzamel kosteloos materiaal en teken-, schilder- en knutselmateriaal en geef de kinderen de 
opdracht een boot te maken waarmee Sam naar zijn nieuwe vriend kan gaan. Als de boten klaar 
zijn, zet je er kunststof poppetjes in. Zet de boten op een blauw kleed of stuk plastic. Varen maar!  
 
Een plek om te wonen 
Thuis is niet waar je bent.  
Bekijk verschillende woningen met de kinderen. Doe dat door een huizenbingo te houden. Maak 
vooraf foto’s van verschillende woningen in het dorp of de wijk. Druk die af op een bingokaart. De 
kinderen krijgen ieder, of per tweetal, een kaart en een potlood. Maak een wandeling en vraag de 
kinderen goed om zich heen te kijken. Als ze een woning zien die op de bingokaart staat, kruisen ze 
die af. Wandel tot alle woningen gevonden zijn. 
 
Thuis! 
Thuis is met wie je bent. Kijk naar de laatste bladzijde van het boek De jongen en de walvis en 
ontdek dat Sam zijn vriend de walvis weer heeft gevonden. 
Houd een filosoferend gesprek over vriendschap. Stel de volgende vraag: Wat als je altijd alleen 
bent? Laat de kinderen antwoord geven op de vraag. Geef zelf geen antwoorden. Luister goed naar 
de kinderen. Stel jezelf nieuwsgierig op en vraag door. 
- Hoe weet je dat? 
- Waarom denk je dat? 
- Is iedereen het daarmee eens? 
- Is dat altijd zo? 
- Zou het ook anders kunnen? 
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En stel verdiepingsvragen: 
- Kun je alles alleen? 
- Hoe maak je vrienden? 
- Wanneer is iemand een vriend? 
- Heb je vrienden nodig? 
- Wanneer heb je genoeg vrienden? 
 
Vriendschap 
Er was eens een jongen die graag alleen was…  
… tot er op een dag iets bijzonders gebeurde.  
De jongen, Sam, strandde op zee en daar dook ineens iemand op. Iemand om mee te spelen, iemand 
om mee te ontdekken, iemand om zich mee te verwonderen. Sam voelde iets nieuws. Iets geks. Iets 
vrolijks. Hij had een vriend. Hij was niet meer alleen.  
Op dit blad vind je spellen en opdrachten om samen met je vriend of vriendin te doen.  
 
Als een vis in het water 
Ga samen op een opblaasbaar zeedier zitten. Een walvis, dolfijn, krokodil of haai. Houd het dier 
goed vast. Spreek een begin- en een eindpunt af. Laat het dier naar het eindpunt zwemmen door 
samen af te tellen: ‘drie, twee, één’ en een stukje vooruit te springen, terwijl je het dier vasthoudt. 
Kom even tot rust op het dier en tel opnieuw af. Spring zo naar het eindpunt.  
 
Dobberen op het water 
Tover een bolderkar om tot boot of zet een opblaasbare boot op een trekkar. Eén kind is Sam en 
stapt in de boot. Geef hem een blinddoek om. Leg een aantal kunststof vissen verspreid op de 
speelplaats of in je tuin. Laat de boot varen door de kar te trekken. Stop bij een vis en geef Sam 
aanwijzingen, zodat hij de vis kan pakken. Hij legt de vis in de boot. Rijd naar de volgende vis en 
ga zo verder. Ga door tot alle vissen in de boot liggen. Nu mag Sam zijn blinddoek afdoen en de 
vissen tellen. 
 
Gekleurde vissen 
Klem een kleurige (water)ballon tussen jullie buiken. De ballon is een vis die in de zee rondom Sam 
en de walvis zwemt. Leg een parcours af. Lukt het zonder de ballon te laten knappen? 
Variatie Begin opnieuw wanneer de ballon valt. Neem de tijd op. Wie brengen de ballon het snelst 
door het parcours?  
 
Vuurtoren 
Bouw met blokken een toren. Dat is de vuurtoren van het eiland waarop Sam woont. Pak een hoepel 
en bevestig daar vier touwen aan. Elk kind pakt twee touwen vast. Samen laten de kinderen de 
hoepel in beweging komen. Ze lopen ermee naar de vuurtoren en proberen de hoepel over de 
vuurtoren te leggen, zonder dat die valt.  
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Vallende sterren 
Het ene kind pakt een emmer en het andere kind een pingpongbal. De pingpongbal is een vallende 
ster. Het kind gooit hem richting het andere kind, dat de ster in de emmer probeert te vangen.  
 
Variatie Hang een doek over een waslijn. Het ene kind staat aan de ene kant van het doek en het 
andere kind aan de andere kant. De pingpongbal wordt over het doek gegooid. Wordt hij gevangen 
in de emmer? 
 
Over de steiger 
Vanaf de steiger zwaait Sam zijn nieuwe vriend uit. Zet een evenwichtsbalk of (omgekeerde) bank 
neer. Loop daar samen overheen. Het ene kind houdt het andere kind bij de schouders vast. Als het 
goed lukt, maak je een hindernis door een blok op de evenwichtsbalk te zetten. Stap daar overheen 
zonder te vallen. 
 
Walvis 
Schrijf de letters van het woord ‘walvis’ elk op een oude (thee)doek of een stuk laken. Leg de 
letters in de volgorde van het woord neer en laat de kinderen ernaar kijken. Doe ze daarna in een 
wasmand. De kinderen doen elk één hand op de rug. Ze lopen naar de wasmand en zoeken de eerste 
letter van ‘walvis’. Die hangen ze met wasknijpers aan een waslijn. Ze gebruiken daarvoor dus elk 
één hand en werken samen. Daarna gaan ze naar de tweede letter op zoek en zo verder. 
Tip! Als de kinderen het nog lastig vinden om de letters van het woord te onthouden, schrijf je het 
woord ‘walvis’ op een vel papier en leg je het bij de wasmand. 
 
Een zandtekening 
Teken een walvis in het zand. Gebruik daarvoor de zandtafel, zandbak of een dienblad gevuld met 
een laagje zand. Vraag de kinderen wat je hebt getekend. Wis de walvis. Fluister één kind een 
woord in het oor. Hij tekent dat in het zand en het andere kind raadt wat er wordt getekend. Daarna 
is het andere kind aan de beurt. 
Suggesties: boot, vuurtoren, vis, vogel, fles, kind, wolk. 
 
Een toren van afvalhout 
Zorg voor een flink aantal blokken of Kapla. Dat is het afvalhout dat Sam soms op het strand vindt. 
Om de beurt leggen de kinderen een blokje neer. Samen bouwen ze een toren. Maar pas op… op 
een gegeven moment zal de toren gaan wankelen. Bij wie valt hij om? 
 
Vaarwel zwaaien 
Knip een walvissenstaart uit stevig zwart karton. Eén kind pakt de staart. Het andere kind gaat een 
stukje verderop staan en gooit een ballon. Het kind met de staart probeert de ballon te raken en weg 
te zwiepen. Als dat lukt, krijgt het duo een punt. De ballon wordt opnieuw gegooid of er wordt nog 
een ballon gegooid. Ga zo verder. Hoeveel punten kunnen de kinderen verdienen in één minuut? 
 
Variatie Blinddoek het kind dat de walvissenstaart vasthoudt. Het kind dat de ballon gooit, roept op 
het moment dat die bij de staart is: nu! Het kind zwiept met de staart. Raakt hij de ballon? 
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Papegaaiduikers 
Pak een dobbelsteen en leg vijfentwintig knopen of dopjes klaar. Dat zijn de papegaaiduikers. 
Dobbel om de beurt en pak evenveel vogels als het aantal ogen dat je gooit. Ga door tot je samen 
vijfentwintig papegaaiduikers hebt verzameld. Hoeveel worpen had je daarvoor nodig? Speel het 
spel nog een keer en probeer de papegaaiduikers in minder worpen te verzamelen.  
 
Kleurige vissen zoektocht 
Verstop een aantal kleurige vissen. Het ene kind gaat de vissen zoeken, maar laat ze liggen. 
Daarvoor krijgt hij ruim de tijd. Hij onthoudt waar de vissen zijn en vertelt dat aan het andere kind. 
Dat kind mag de vissen gaan halen. Hij krijgt daarvoor een minuut de tijd. Hoeveel vissen haalt hij 
op?  
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