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LESSUGGESTIES  
Dorien Brouwers 
De bijzondere duif 
(Lemniscaat)  
 
 
Wanneer een duif de vogelkooien in de 
dierentuin bezoekt, voelt hij zich 
geïntimideerd door de andere vogels die 
hij ziet – toekans met grote snavels, 
kolibries die achteruit vliegen, 
papegaaien met heldere veren, 
zangvogels die zo lief zingen. Maar dan 
beseft hij dat hij iets kostbaars bezit dat 
zij niet hebben: zijn vrijheid om te 
vliegen!  
 
DE BIJZONDERE DUIF 
 
Vlieg mee met de duif en maak kennis 
met bijzondere vogels. Zij zijn allemaal 
ergens goed in. 
En jij? Waar ben jij goed in? 
 
Ga langs de vogels in hun kooien en doe de activiteit die bij elke vogel staat beschreven. Dat is iets 
waar die vogel goed in is. Laat de kinderen ervaren of dat ook voor hen geldt. Stel na afloop 
(filosofische) vragen over het verloop van de activiteit en laat de kinderen ervaren dat iedereen 
andere talenten heeft. Het is niet erg om iets minder goed te kunnen. Iedereen is anders. Waardeer 
de dingen die jij hebt! 
 
Suggesties voor vragen na elke activiteit: 
- Hoe ging het? 
- Vond je het makkelijk of moeilijk? 
- Hoe komt dat? 
- Is iedereen daar goed in? 
- Hoe kun je daar beter in worden? 
- Kan iedereen overal goed in zijn? 
- Wat als je iets niet kunt? 
- Wie kan jou helpen als iets niet lukt? 
- Kunnen volwassenen alles? 
- Waar zijn volwassenen goed in? 
- Is het fijn om groot te zijn? Waarom wel of niet? 
- Wat kunnen kinderen goed? 
- Moet iedereen alles kunnen? 
- Wat kan niemand?  
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De toekan 
Wat heeft de toekan een mooie, grote bek! Was de mijne maar niet zo klein. 
Met zijn grote snavel kan de toekan makkelijk besjes en andere lekkere vruchten plukken. Leg rode 
(tel)dopjes of kleine, rode pluizige bolletjes in een bak. Dat zijn bessen. De toekan probeert ze met 
zijn snavel te pakken. De kinderen pakken een pincet. Dat is hun snavel. Ze knijpen een bes tussen 
het pincet en leggen die naast de bak. Lukt het ze om alle bessen te pakken? 
 
De toekan is goed in bessen vangen, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De struisvogel 
Kijk naar de struisvogels. Wat zijn ze groot! Zelfs hun kleintjes zijn groter dan ik ben!  
Laat de kinderen een stukje op stelten lopen. Help ze door de stelten vast te houden. Nu zijn ze zo 
groot als een struisvogel!  
Variatie Zet een parcours uit met pionnen en hoepels en laat de kinderen op loopklossen door het 
parcours lopen. Wanneer dat lastig voor ze is, starten ze op één loopklos.  
 
De struisvogel is zo groot, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De kolibrie 
De kolibries vliegen achteruit. Wat knap! Ik kan alleen vooruit vliegen. 
Zet met pionnen, stokken of touwen, planken en banden of hoepels een parcours uit. Zorg voor lage 
hindernissen waar de kinderen overheen moeten stappen en planken op de grond waar de kinderen 
overheen moeten lopen. De kinderen volgen het parcours door achteruit te lopen. Ze mogen achter 
zich kijken, maar draaien zich niet om! Ze zigzaggen langs pionnen, stappen over hindernissen, 
lopen over een plank enzovoorts. Kinderen die het spannend vinden, mogen om een hand van een 
ander kind vragen.  
 
De kolibrie is goed in achteruit vliegen, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De adelaar 
Wat is een adelaar sterk! Bij hem in de buurt voel ik me zwak. 
Vul een stevige tas met zware voorwerpen zoals stenen of grote bouwblokken. Geef een kind of een 
groepje kinderen de opdracht de tas naar de andere kant van de ruimte te brengen. Observeer hoe ze 
dat aanpakken. Als de tas net iets zwaarder is dan ze kunnen dragen, zullen ze een creatieve 
oplossing moeten bedenken voor die opdracht. Dat kan zijn: de tas op een kar zetten, een doek 
onder de tas leggen en eraan trekken, om hulp vragen, de voorwerpen uit de tas halen en één voor 
één naar de andere kant brengen.  
Variatie maak van deze opdracht een race door twee kinderen of groepjes kinderen elk een even 
zware tas te geven. Geef het startsein. Wie heeft de tas met voorwerpen het eerst naar de andere 
kant gebracht?  
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De adelaar is zo sterk, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De flamingo 
Een flamingo kan zo lang op één poot staan. Ik wiebel alleen maar en val om. 
De kinderen doen een balanceeroefening. Ze lopen over een omgekeerde bank of evenwichtsbalk, 
met een hoepel in de hand. Ze zetten die hoepel voor zich op de balk, stappen erdoorheen, halen de 
hoepel achter zich door, over hun hoofd, zetten hem weer op de balk en stappen er doorheen. Zo 
lopen ze verder. Ze proberen hun evenwicht niet te verliezen.  
 
De flamingo is goed in het bewaren van zijn evenwicht, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De papegaai 
Wat zou ik graag zo kleurrijk zijn als de papegaai! Waarom ben ik zo gewoon en grijs? 
Zorg voor linten in drie verschillende kleuren en geef elk kind een lint. Laat ze op muziek door de 
ruimte bewegen. Als de muziek stopt, staan de kinderen stil. Geef ze een opdracht. 
Suggesties: 
- Loop naar een kind met diezelfde kleur lint. Ga naast elkaar staan. 
- Zoek iemand op met een andere kleur lint. Zwaai met de linten. 
- Zoek twee kinderen met een andere kleur. Ga op een rij staan en maak zo een vlaggenlijn met drie 
kleuren. 
- Ga met de hele groep op een rij staan en zorg voor een mooi kleurenpatroon, bijvoorbeeld blauw, 
geel, rood, blauw, geel, rood…  
 
De papegaai heeft prachtige kleuren, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De pinguïn 
Kijk naar de pinguïns, wat kunnen ze snel zwemmen! Ik ben heel onhandig in het water.  
Zet skateboards neer. De kinderen zijn pinguïns en gaan daar op hun buik op liggen. Hun armen 
zijn de vleugels van de pinguïn. Die houden ze strak langs hun lijf. Ze starten bij een muur en zetten 
met de voeten af. Zo schieten ze door het water. Hoe ver komen ze?  
Variatie Bevestig een touw aan het wandrek. De pinguïn op het skateboard trekt zich aan het touw 
voort, in de richting van het wandrek. 
 
De pinguïn kan goed zwemmen, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De reiger 
De reiger kan een hele vis in één keer doorslikken! Duiven kunnen alleen maar pikken in restjes en 
kruimels. 
Hang kleine en grote ringen en hoepels op. Bevestig ze bijvoorbeeld aan een wandrek of waslijn. 
De kleine ringen stellen de bek van de duif voor. De grote ringen zijn de bek van de reiger. De 
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reiger vangt een vis in één keer. De kinderen mikken voorwerpen, zoals pittenzakjes of kunststof 
vissen, door de bek van de reiger. Lukt het ze ook om iets in de bek van de duif te mikken? 
 
De reiger kan een hele vis in één keer doorslikken, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De zangvogel 
Oh, luister hoe de zangvogels zingen. Kon mijn koeren maar zo lief klinken! 
De kinderen zijn zangvogels en tjirpen. Eén kind is de duif. Hij komt bij jou staan. Geef hem een 
blinddoek om en leid hem langs de zangvogels. Bij een van die vogels gaat de duif stilstaan. Alle 
vogels stoppen met tjirpen, alleen de zangvogel bij wie de duif staat tjirpt verder. De duif raadt wie 
dat is. Herhaal de activiteit en kies een andere duif.  
Laat daarna een van de zangvogels tjirpen en vraag de groep hem na te doen. Tjirp zo verschillende 
ritmes. Varieer in luid en zacht, snel en langzaam. 
 
De zangvogel kan prachtig zingen, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De uil 
Uilen kunnen de hele nacht wakker blijven, zucht de duif. 
Leg een aantal voorwerpen in de kring en laat de kinderen er korte tijd naar kijken. Bedek de 
voorwerpen met een donker doek. Het is nacht. De voorwerpen zijn niet meer te zien. Weten de 
kinderen nog wat er onder de doek ligt? 
Variatie Leg tien voorwerpen neer. De kinderen kijken er even naar en daarna verdwijnen ze onder 
een doek. Laat de kinderen nu bieden: hoeveel voorwerpen weten ze nog? Degene die het hoogste 
biedt, mag de voorwerpen noemen. Lukt het hem het aantal voorwerpen te noemen dat hij heeft 
geboden? Als dat zo is, verdient hij een punt. Als dat niet zo is, verdienen de andere kinderen elk 
een punt. Leg andere voorwerpen neer en herhaal de activiteit. Wie wint het spel door de meeste 
punten te verzamelen?  
 
De uil kan de hele nacht wakker blijven, wauw! 
Geldt dat ook voor jou? 
 
De duif 
De wijze uil zet de duif aan het denken… Hij ontdekt dat het oké is om een duif te zijn. Hij is vrij, 
kan vliegen en beleeft geweldige avonturen over de hele wereld! 
Zorg voor een mooie steen of een glinsterende diamant. Geef die aan elkaar door en geef degene 
aan wie je de diamant geeft een compliment. Iedereen is ergens goed in en iedereen heeft zijn eigen 
talenten!  
 
De duif is een duif en dat is oké, 
ben jij met jezelf tevree? 
 
 

Lessuggesties geschreven door Anke van Boxmeer en Els van Dijck 
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