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LESSUGGESTIES  
Evelien Jagtman 
Een ster voor iedereen 
(Lemniscaat)  
 
 
Iedere nacht keek Beer naar de 
sterren. In zijn hoofd trok hij een 
lijn van ster naar ster. Zo maakte 
hij de mooiste tekeningen. Op een 
nacht viel er een ster uit de 
hemel. Beer liet hem trots aan 
zijn vrienden zien en hoe meer 
vrienden hem zagen, hoe feller hij 
ging stralen. Deze ster was de 
allermooiste! Iedereen zou hem 
moeten zien. De ster moest weer 
terug aan de hemel. Daar 
straalde hij sprankelender dan 
ooit tevoren. 
 
 
EEN STER VOOR IEDEREEN 
 
Sterrenspelletjes 
 
Introductie 
Teken met stoepkrijt of Stabilo Woody’s (potloden waarmee je op gladde oppervlakken kunt 
tekenen) een vorm met lijnen en stippen, zoals het sterrenbeeld de Grote Beer, op de grond. De 
kinderen ontdekken de vorm bij binnenkomst.  
Gespreksvragen: 
- Wat zou dit zijn? 
- Wat zie je hierin? 
- Heb je dit wel eens in het echt gezien?  
Vertel dat dit een sterrenbeeld is en dat je sterrenbeelden ’s nachts, als het helder is, aan de hemel 
kunt ontdekken. Neem het boek Een ster voor iedereen erbij en lees het verhaal voor.  
 
Spelletjes met sterren: 
 
Bij de volgende spelletjes staan sterren centraal. Je kunt ze in willekeurige volgorde spelen of je 
kunt er één groot sterrenspel van maken. Kies je voor het laatste, zorg dan voor twaalf sterren. Knip 
deze sterren uit geel papier en schrijf op de achterkant de titels van de spelletjes. Hang de sterren 
met poster buddies aan het plafond. Laat de kinderen er elke keer één kiezen en kijk welke activiteit 
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hierbij hoort. Is de activiteit uitgevoerd, dan krijgt de ster een speciale plek op de grond. Het is een 
vallende ster geworden. 
 
Sterrenbeelden 
Teken tien sterren op vellen geel papier en knip ze uit. 
Tip! Leg meerdere vellen op elkaar of vouw een vel een aantal keer dubbel, zodat je in één keer 
meerdere sterren uit kunt knippen.  
Kijk in het boek Een ster voor iedereen op de laatste bladzijde naar de illustratie van de beer aan de 
sterrenhemel. Beer, Bever, Uil en Hond trekken lijnen van ster naar ster en zien zo een beer 
verschijnen.  
Geef de sterren aan een groepje kinderen. Met de sterren leggen ze een vorm na op de grond. De 
sterren zijn de hoekpunten en de kinderen zelf de lijnen. Ze gaan tussen de sterren op de grond 
liggen om het ding zichtbaar te maken. Vertel de kinderen wat ze gaan maken. 
Suggesties: een huis, een blok, een stoel, een deur, een kast, een tafel, een boek, een letter (of het 
hele alfabet), een cijfer (of een reeks van één tot tien), een dier, een voorwerp uit huis of het 
klaslokaal. 
Sluit af door de kinderen de sterrenbeelden Grote Beer en Kleine Beer te laten maken. Kijk op 
internet hoe deze eruitzien.  
 
Twinkel, twinkel, kleine ster 
Zing het liedje ‘Twinkel, twinkel, kleine ster’ met de kinderen: 
 

Twinkel, twinkel, kleine ster, 
Ik zie jou al van heel ver, 
Met jouw stralen zij aan zij 
maak jij alle mensen blij 
Twinkel, twinkel, mooie ster, 
ik zie jou al van heel ver. 
 

Knip een grote ster uit geel Engels karton en leg deze midden in de kring. Knutsel een microfoon of 
gebruik een speelgoedmicrofoon. Nodig vier kinderen uit om op de ster te komen staan. Zij zingen 
het liedje en zijn de sterren van dat moment! Kies hierna vier andere kinderen en ga zo verder. Ga 
op een gegeven moment naar drie kinderen, daarna naar twee en ten slotte zingt een kind het lied 
solo. Wie wil? 
 
Sterrenhemel 
Maak tweetallen. Het ene kind (of de volwassene) legt een figuur met enkele sterren. Het andere 
kind legt dit figuur precies zo na. Daarna wisselen de kinderen van rol.  
Variatie: leg een strook papier neer. Het ene kind legt sterren aan de ene kant van de strook en het 
andere kind spiegelt deze aan de andere kant.  
 
Glinsterende sterren 
Laat de kinderen zo veel mogelijk glinsterende sterren knutselen. Bedenk samen welk materiaal 
glinstert en gebruik dit. Denk aan glitters, aluminiumfolie, spiegelend papier, zilverpapier, 
goudpapier, glinsterende stickers, glitterpennen en -stiften.  
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Maak met de sterren een sterrenhemel door ze met draad aan het plafond te hangen. Ga samen 
onder de sterrenhemel liggen en kijk wat je ziet. Zijn er vormen te ontdekken?  
 
Sterren vangen 
Knip sterren uit stevig papier of karton. De volwassene of een kind gaat op een stoel staan. Een 
ander kind gaat vlak voor de stoel staan, met zijn rug naar de persoon op de stoel. Hij strekt zijn 
armen. De persoon op de stoel laat de sterren één voor één vallen. Het kind mag alleen voor zich 
kijken (niet omhoog). Hij ziet de sterren vallen en probeert ze te pakken. Mis? Helaas. De ster valt 
op de grond. Gevangen? Eén punt! Hoeveel sterren kan het kind vangen?  
 
Stralende sterren 
Laat het muziekstuk ‘Marche’ uit De notenkraker van Tsjaikovski horen. De kinderen zijn sterren 
en dansen op hun plek. Spreek af bij welk fragment in de muziek de sterren stilstaan en de armen en 
benen strekken. In het muziekstuk zijn hier duidelijke momenten voor aan te wijzen. Na dit moment 
dansen de sterren weer verder, tot het volgende afgesproken fragment klinkt. 
Variatie: wanneer je een muziekstuk hebt waarbij de verandering in de muziek wat langer is te 
horen, laat je de kinderen ‘vallende sterren’ zijn. Ze gaan bij het afgesproken fragment op de grond 
liggen met de armen en benen gespreid en dansen verder zodra het fragment voorbij is.  
 
Vormen voelen 
Knip sterren uit stevig papier of karton. Knip ook enkele andere vormen uit, zoals een halvemaan, 
een zon, een ballon en een raket. Stop alle sterren en één andere vorm in een voelzak. Doe één kind 
een blinddoek voor en laat hem in de zak voelen. Geef hem de opdracht alle sterren uit de zak te 
halen. Als het goed is, voelt hij één andere vorm. Wat zou het zijn?  
 
Licht vangen 
Sterren vangen het licht van de zon. Vandaag vangen de kinderen het licht. Geef ze op een zonnige 
dag allemaal een kleine spiegel. Laat ze hier even mee experimenteren. Hoe vang je het licht van de 
zon?  
Geef daarna opdrachten die de kinderen met de spiegel uitvoeren. 
Suggesties: 
- Vang het licht van de zon en laat het terechtkomen op het prikbord. 
- Vang het licht van de zon en laat het terechtkomen op de klok. 
- Vang het licht van de zon en laat jouw lichtje bij een ander lichtje komen. 
- Vang het licht van de zon en laat het dansen op de muur. 
- Vang het licht van de zon en laat het een koprol maken. 
- Vang het licht van de zon en teken er een ster mee op de muur. 
- Vang het licht van de zon en teken er een ster mee op de vloer.  
 
Sterren van kralen 
Maak sterren van strijkkralen, op de kralenplank of buig een ijzerdraad in een stervorm en rijg hier 
kralen aan. Maak een sterrententoonstelling. Leg alle sterren op een donkerblauw doek of gordijn.  
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Op zoek naar de poolster  
Knip zeventien vierkante kaartjes uit stevig papier. Teken op de achterkant van elk kaartje een ster. 
Schrijf letters of getallen of teken vormen in de sterren. Zorg dat je elke letter, getal of vorm twee 
keer maakt. Op het laatste kaartje teken je een grote gele ster, de poolster. Hier is er maar één van. 
Speel het spel ‘Op zoek naar de poolster’ met twee tot vier kinderen. Deel de kaartjes uit. Om de 
beurt trekken de kinderen een kaart bij hun linkerbuur en voegen deze bij hun eigen kaarten. 
Ontstaat er een paar, dan leggen ze deze kaarten voor zich. Uiteindelijk blijft de poolster over. Wie 
heeft hem? Dit is de winnaar! 
 
Dag en nacht 
Vraag de kinderen wat er in de lucht te zien is. Wat zie je overdag en wat zie je ’s nachts? Ga 
daarna naar de speelzaal of naar buiten. Noem iets wat de kinderen hebben genoemd en laat ze dit 
uitbeelden.  
Suggesties: vliegtuig, luchtballon, maan, zon, sterren, poolster, parachute, bromvlieg, vlinder, veer, 
ufo, superman, uil, roofvogel, eenhoorn, vleermuis, ballon. 
Variatie: geef één kind een keukenrol. Hij is sterrenkundige en krijgt de telescoop (keukenrol). 
Vertel de kinderen wat ze uit moeten beelden. Ze beelden dit als standbeeld uit en staan zo stil 
mogelijk. De sterrenkundige bekijkt de kinderen door zijn telescoop. Hij houdt deze voor het ene 
oog en zijn andere oog blijft gesloten. Als hij ziet dat een kind beweegt, is dit kind af. Staat het stil, 
dan kijkt hij verder. Kinderen die zien dat ze niet bekeken worden, kunnen stiekem even bewegen. 
Wanneer jij een volgende opdracht geeft, stopt de sterrenkundige met kijken en mogen de kinderen 
bewegen.  
 
Blind voelen 
Knip een aantal sterren, verschillend in grootte, uit stevig papier of karton of gebruik ‘glow in the 
dark’-sterren die verschillen in grootte. Hang de sterren in willekeurige volgorde aan een waslijn. 
Geef een kind de opdracht de sterren van klein naar groot aan de lijn te hangen. 
 

Spelsuggesties geschreven door Karin Blankert en Anke van Boxmeer 
 


