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LESSUGGESTIES  
Marijke ten Cate 
Slaap kindje slaap 
(Lemniscaat)  
 
 
Neem je kleintje op schoot, sla dit 
boek open en geniet samen van alle 
bekende liedjes. Van ‘Poesje mauw’ 
tot ‘In de maneschijn’. Omdat mooie 
boeken en muziek er zijn voor 
iedereen van piepklein tot heel groot. 
 
 
SLAAP KINDJE SLAAP 
 
De liedjestas 
 
Voorbereiding 
Kies een leuke stof uit en maak daar 
een tas van of zorg voor een effen 
linnen tas en versier die samen met de kinderen. Teken erop met textielstiften, verf de tas, naai er 
pailletten en knopen op of strijk er een mooie afbeelding op. Stop voor elk liedje uit het boek 
Slaap kindje slaap een bijpassend, klein voorwerp in de tas. De voorwerpen kunnen ook elk in een 
zakje worden gedaan en zo in de tas worden gestopt. 
 
Suggesties voor voorwerpen bij de liedjes: 
‘Poesje Mauw’ – speelfiguur of knuffel van een poes 
‘Varen, varen’ – zeemanspet 
‘Zo gaat de molen’ – kleine molen 
‘In de maneschijn’ – speelgoedladder 
‘Ozewiezewoze’ – speelgoedboot 
‘Slaap, kindje, slaap’ – speelfiguur of knuffel van een schaap 
‘Schuitje varen, theetje drinken’ – kleine theepot of theekop 
‘Ik zag twee beren’ – speelfiguur of knuffel van een beer 
‘Alle eendjes zwemmen in het water’ – badeend 
‘Papegaaitje leef je nog?’ – speelfiguur of knuffel van een papegaai of kunststof eten 
‘Hansje pansje kevertje’ – papieren parapluutje  
‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol?’ – bolletje witte wol 
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Aan de slag met de liedjestas 
Grabbel in de tas. Wat komt er tevoorschijn? Zing het bijbehorende liedje uit het boek Slaap kindje 
slaap. Geef daarna zoekopdrachten bij de illustratie die bij het liedje staat.  
- Zoek het voorwerp dat uit de liedjestas gekomen is op de plaat. 
- Tel hoe vaak je dat voorwerp op de plaat ziet. 
- Hoeveel kinderen zie je op de plaat? Wat doen ze?  
 
Andere suggesties met de voorwerpen 
* Neem drie voorwerpen uit de tas en leg ze op een rij. Zing die drie liedjes na elkaar. 
* Leg enkele voorwerpen uit de tas op tafel. Zing een liedje. Laat de kinderen raden welk liedje het 
is en welk voorwerp daarbij hoort.  
Variatie Neurie het liedje of beeld het uit in plaats van het te zingen. 
* Neem een voorwerp uit de tas en benoem het. Bedenk samen nog meer dieren / dingen uit die 
categorie. Bijvoorbeeld: uit de tas komt een boot. Welke vervoermiddelen ken je nog meer? Uit de 
tas komt een eend: welke dieren ken je?  
* Leg de voorwerpen op een rij. De kinderen sluiten de ogen. Neem een voorwerp weg. De 
kinderen kijken en raden wat weg is. Zing het liedje dat bij dat voorwerp hoort.  
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