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Lemniscaat 



Abel en Ad 

Als Abel Ad ontmoet, weet hij zeker dat hij een maatje voor het leven heeft gevonden. Ze spelen samen, 
halen samen kattenkwaad uit (of eigenlijk rattenkwaad). Ad deelt het eten dat hij steelt met Abel. 
Maar andere mensen en dieren moeten niets van Ad hebben. En dan komt Abel erachter dat Ad geen 
eekhoorn is, maar een rat. Maar een leven zonder Ad is helemaal niet leuk. Wat moet Abel doen? 

Startactiviteit: Abel de eekhoorn 

Abel zat zich vaak te vervelen,  
er waren geen eekhoorns om mee te spelen.  

Nodig:  Boek Abel en Ad, knuffel van een eekhoorn of de eerste illustratie uit het boek (Abel op 
   de tak) 
Voorbereiding: Zet Abel de eekhoorn op een plek in het lokaal waar niks te doen is (hij verveelt zich).     

Merken de kinderen de nieuwe klasbewoner op? Vertel dat dit Abel is.  

1. Wat voor dier is Abel? 
2. Hoe kun je dat zien?  
3. Hoe denk je dat Abel zich voelt? (Vertel dat Abel zich verveelt.) 
4. Hoe zie je dat hij zich verveelt? 
5. Heb jij je wel eens verveeld? 
6. Hoe voelt dat? 
7. Wat doe je dan? 
8. Is het erg om je te vervelen?  
9. Hoe zou je Abel kunnen helpen? 

Voorlezen van het verhaal 

Neem het boek Abel en Ad erbij en bekijk de eerste spread, waarop Abel verveeld in de boom hangt. 
Laat de kinderen vertellen wat ze zien. Lees het verhaal voor en stel na afloop enkele vragen. 

1. Hoe heet de nieuwe vriend van Abel? 
2. Wat voor spelletjes doen ze samen? 
3. Vindt iedereen de nieuwe vriend van Abel leuk? 
4. Hoe komt dat? 
5. Wat gebeurt er als Ad er niet meer is? 
6. Hoe wordt Abel van de hond gered? 
7. Hoe loopt het verhaal af? 
8. Speel jij graag met vriendjes of speel je graag alleen? 
9. Wat doe je als je vriendje een probleem heeft?  

  



De activiteiten 
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Maar op een ochtend ontmoette hij Ad.  
Zijn nieuwe vriend. 

Nodig:  Boek Abel en Ad 
Voorbereiding: -     

Neem het boek erbij en laat de eerste spread zien, waarop Abel verveeld in de boom hangt en Ad 
verstopt in de struiken zit. Vertel dat Abel alleen is en dat Ad alleen is. Wat valt de kinderen op als ze 
deze pagina bekijken? Is iedereen alleen? (Alle andere mensen en dieren zijn twee aan twee.) 

Vraag de kinderen tweetallen te maken. Geef ze de opdracht ervoor te zorgen dat niemand alleen blijft. 
Hoe lossen de kinderen het op wanneer er één kind overblijft? 

Als de tweetallen zijn gevormd, gaat elk tweetal in het lokaal op zoek naar twee dingen die hetzelfde 
zijn, maar er niet per se hetzelfde uit hoeven te zien. 
Suggesties: twee stoelen (een kleine en een grote), twee auto’s (een rode en een groene), twee blokken 
(een vierkante en een rechthoekige).  
De dingen worden in de kring verzameld. Als elk tweetal iets heeft gevonden, bekijk je de paren.  

Laat de activiteit ‘Eekhoorn’ hier eventueel op aansluiten. Zet de paren in dat geval opzij, zodat je ze 
later weer kunt gebruiken.  
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Zijn nieuwe vriend: een grijze... 

Nodig:  Boek Abel en Ad, tekenpapier, kleurpotloden in verschillende kleuren, waaronder grijs  
Voorbereiding: - 

Blader door het hele boek en geef de kinderen de opdracht op het kleurgebruik te letten. Sla het boek 
daarna dicht. Stel enkele vragen.  

1. Is je iets opgevallen? 
2. Welke kleur hebben de gebouwen? 
3. Welke kleur hebben de dieren? 
4. Welke kleuren heeft de natuur?  



In het boek Abel en Ad zijn de gebouwen in de stad grijs en is de natuur gekleurd. Sommige dieren zijn 
grijs en andere hebben meer kleuren. Geef elk kind een vel tekenpapier. Laat ze dit dubbelvouwen. 
Vraag de kinderen aan de ene kant van het vel een grijze tekening te maken en aan de andere kant 
precies dezelfde tekening, maar nu gekleurd. De kinderen mogen zelf weten welke kleuren ze gebruiken. 

Help ze eventueel op weg door een onderwerp te geven. 
Suggesties: 
- Teken een eekhoorn. 
- Teken een rat. 
- Teken de school. 
- Teken jezelf. 
- Teken de juf of meester. 
- Teken een veld vol bloemen.  
- Teken een huisdier.  
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Een grijze ‘Eekhoorn! Net als ik.’ 

Nodig:  Boek Abel en Ad 
Voorbereiding: - 

Neem het boek erbij en laat de illustratie zien waarop Abel kennismaakt met Ad. Laat de kinderen 
overeenkomsten benoemen tussen de twee. Zien ze ook verschillen?  
Blader door het boek en wijs elke keer iets aan waarbij de kinderen zoeken naar de overkeenkomsten en 
de verschillen. Suggesties: de gebouwen, de bloemen, de koffiebekers, de duiven, de ratten 

Ga verder door in het lokaal naar telkens twee dezelfde dingen op zoek te gaan die ook wat verschillen 
hebben. Laat de kinderen vertellen wat de overeenkomsten en verschillen zijn. 

Eindig door twee voorwerpen te pakken die totaal anders zijn, zoals een prentenboek en een 
speelgoedauto. Kunnen de kinderen overeenkomsten tussen deze twee dingen vinden?  
Suggesties: overeenkomsten op het gebied van vorm, kleur, functie 
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Vanaf dat moment waren ze met z’n tweeën. 
Ad zat vol met goede ideeën.  

Nodig:  Boek Abel en Ad, poppenkast of twee stoelen en een laken, knuffel of handpop van een 
   eekhoorn en een rat, skateboard of kar, drie (koffie)bekers, afbeelding van Ad  
Voorbereiding:  - 



Weten de kinderen nog wat Ad voor spelletjes verzon?  
Kijk in het boek of dit klopt. Speel de spelletjes die Ad bedacht samen. Speel ze allemaal of maak een 
keuze.  

Activiteit 1: Poppenkast 

Zet de poppenkast neer of hang een laken over twee grote stoelen. Neem knuffels of handpoppen van 
een eekhoorn en rat (of andere dieren) en geef twee kinderen de opdracht een stukje van het verhaal 
na te spelen. Hebben ze nog meer spullen nodig voor hun voorstelling, zoals een boom, auto, eend of 
beker, dan kunnen ze die tijdens de werkles verzamelen of knutselen. De kinderen oefenen het stuk en 
laten dat daarna aan de groep zien. De groep wijst in het boek aan welk stuk uit het verhaal is gespeeld.  

Activiteit 2: Skateboarden 

Laat de kinderen op zoek gaan naar een helling of zelf een helling creëren.  
Suggesties: een stapel banden met planken haaks erop, planken haaks op de zandbakrand leggen, een 
glijbaan gebruiken, een berg zand maken, gymmatten op de springplank leggen 

Vervolgens vraag je de kinderen te bedenken waarmee ze van de helling af kunnen rijden. Denk aan een 
skateboard, een kar, een fiets, een meubelhondje of iets anders wat kan rijden. 

Om de beurt rijden de kinderen alleen of met z’n tweeën op iets met wielen van de helling.   

Activiteit 3: Verstoppertje 

Zet drie (koffie)bekers op een rij. Neem de afbeelding van de rat Ad erbij en de knuffel van de eekhoorn. 
Verstop Ad onder één van de bekers. Hussel de bekers daarna door elkaar, terwijl de kinderen goed 
kijken en in de gaten houden waar Ad is. Pak de eekhoorn en laat de kinderen aan Abel vertellen onder 
welke beker hij moet kijken om Ad te vinden. Zit Ad hier? 

Variatie: Gebruik meer bekers. Weten de kinderen nu nog waar Ad zich heeft verstopt?  

Activiteit 4: Duivenverschrikkertje 

De kinderen zitten in de kring. Vraag één kind de ruimte te verlaten of de ogen te sluiten. Hij is de duif. 
Wijs nu een ander kind aan dat de duivenverschrikker is. Dit kind moet straks goed luisteren, wanneer 
de duif rond de kring loopt. Als de duif precies achter hem is, laat hij hem schrikken door BOE! te 
roepen.  

De duif komt de ruimte binnen of opent de ogen. De groep sluit de ogen. De duif loopt in een 
zelfgekozen richting rond de kring, achter de kinderen door. Dit doet hij zo zacht als hij kan. Lukt het de 
duif de kring rond te lopen, zonder te schrikken, of lukt het de duivenverschrikker de duif onderweg te 
laten schrikken?  



De duivenverschrikker heeft twee kansen om de duif te laten schrikken. Wanneer hij BOE! roept, houdt 
hij de ogen gesloten. De leerkracht vertelt of het juist is. Zo niet, dan heeft hij nog één kans.    
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Ze speelden hun zelfbedachte ‘duivenverschrikkertje’. BOE!   

Nodig:  Boek Abel en Ad, veren, vaas, tekenpapier, kleurpotloden, lijm 
Voorbereiding:  - 

Kijk in het boek naar de illustratie waarop Abel en Ad de duif laten schrikken door heel hard BOE! te 
roepen. Alle duiven vliegen weg.  

1. Wat verliezen de duiven als ze opvliegen? 
2. Welke dieren hebben ook veren? 
3. Heb je wel eens een veer gevonden? 
4. Hoe zag de veer eruit? 
5. Van welk dier was de veer? 

Zorg voor veren of geef de kinderen de opdracht deze week op zoek te gaan naar veren. Verzamel ze in 
een vaas in het lokaal en maak een mooi verenboeket. Gebruik de veren voor één van onderstaande 
activiteiten. 

Activiteit 1: Kietelen 

Blader in Abel en Ad naar de volgende bladzijde. Bekijk de illustratie. Ad kietelt Abel met een veer. 
Maak tweetallen en geef elk tweetal een veer. Geef de kinderen een kietelopdracht met de veer. Het 
ene kind kietelt het andere kind en daarna krijgt het andere kind de veer. 

Suggesties: 
- Kietel de kin. 
- Kietel de neus. 
- Kietel de wang. 
- Kietel de elleboog. 
- Kietel de knie. 
- Kietel de wenkbrauw.  
- Kietel de duim. 
- Kietel onder de voet (doe de schoenen uit).   

Activiteit 2: Spiegelen 

Leg met de kinderen een klein verenkunstwerk in de kring. Laat ze dit vervolgens spiegelen door het 
gespiegeld na te leggen met veren die zo veel mogelijk hetzelfde zijn qua grootte en kleur. Als het 



kunstwerk klaar is, vraag je de kinderen de ogen te sluiten. Haal één veer weg. De kinderen openen de 
ogen en proberen te ontdekken waar een veer ontbreekt. Leg de veer terug en herhaal de activiteit.  

Activiteit 3: Een nieuw verenkleed voor duif 

Eén duif is zo geschrokken. Hij is al z’n veren kwijtgeraakt. Geef de kinderen een vel tekenpapier en laat 
ze daar een vogel op tekenen. Geef ieder kind een aantal veren en laat ze die op de vogel plakken.   

Variatie: Geef de kinderen een kleurplaat van een vogel. Laat ze die inkleuren en er veren op plakken.  
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Toen iemand brood aan de eendjes gaf,  
pikte Ad er een stuk van af.   

Nodig:  Boek Abel en Ad, ondoorzichtige kleine dozen met deksel, bruine (tel)dopjes of een 
   broodkorst 
Voorbereiding:  - 

Blader in het boek naar de illustratie waarop Ad een stukje brood afpikt van de eenden.  

1. Wat doet hij met het brood? 
2. Vind je Ad een dief of een deler?  

Neem de broodkorst of de (tel)dopjes erbij. Vertel dat dit het brood is dat Ad heeft gepikt. Vertel dat de 
kinderen het brood eerlijk gaan delen. Vraag ze hoe ze dat kunnen doen. Zorg ervoor dat elk kind een 
(tel)dopje of een stukje broodkorst krijgt.  

Het brood is eerlijk verdeeld. Maak groepjes van vier kinderen en geef elk groepje een doos. Hier 
stoppen ze hun broodkruimels in. Leg de deksels los op de doosjes. Kies één kind dat de rat Ad is. Hij 
hoort niet meer bij een groepje.  
Ad loopt door de kring en mag uit één doosje broodkruimels pikken. Hij graait in elk doosje en bepaalt 
uit welk doosje hij daadwerkelijk broodkruimels pikt. Die houdt hij ongezien in zijn hand en hij stopt ze 
in een doosje van een ander groepje. Hij gaat door tot hij zijn hand in alle doosjes heeft gestopt, zodat 
de groep niet weet waar hij de broodkruimels heeft gepikt of waar hij ze vervolgens in heeft gestopt. Als 
Ad klaar is met zijn missie, kijken alle groepjes in hun doosje. Ze tellen de broodkruimels. Uit welk doosje 
is iets gepikt en in welk doosje is er iets bijgekomen? Weten de kinderen ook hoeveel kruimels er zijn 
gepikt? En wat het verschil is tussen het aantal kruimels van het groepje waar kruimels zijn gepikt en het 
groepje dat er kruimels bij heeft gekregen? Verdeel de kruimels weer eerlijk en kies een nieuwe rat.  

Variatie: De rat mag uit meer doosjes kruimels wegpikken.  
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En toen ze werden opgejaagd door Raf,  
waren ze hem samen te slim af.   

Nodig:  Boek Abel en Ad, stoepkrijt of Woody’s van Stabilo, hoepels 
Voorbereiding:  Teken met stoepkrijt of Woody’s drie verschillend gekleurde lijnen op de speelplaats of 
   in de speelzaal. Zorg ervoor dat de lijnen van de ene kant van het speelveld naar de 
   andere kant gaan met krullen en kronkels. Leg vier hoepels tussen de lijnen. Leg twee 
   hoepels tussen de linker- en de middelste lijn en twee hoepels tussen de middelste en 
   rechterlijn.   

Bekijk de lijnen in Abel en Ad. Van wie is ieder spoor? Wie zwemmen er in de vijver?  
Ga naar de speelzaal of naar buiten en wijs op de lijnen. Hier hebben dieren over gelopen. Wijs op de 
vijvers (de hoepels) en kies vier kinderen die elk in een vijver plaatsnemen. Zij zijn ganzen die de 
overstekende dieren mogen tikken. Maak drie groepen. Elke groep neemt achter een lijn plaats. Kies 
samen met de kinderen een dier uit het boek, bijvoorbeeld eekhoorn Abel. Vraag welke beweging bij 
een eekhoorn past. De eerste kinderen van elk groepje bewegen als een eekhoorn over de lijn. 
Onderweg komen ze langs vijvers. De ganzen in de vijvers kunnen de dieren tikken, maar zij mogen de 
vijver niet verlaten. De eekhoorns kiezen het juiste moment om langs de vijvers te gaan. Lukt het ze om 
ongetikt aan de overkant te komen? Als ze worden getikt, gaan ze naast het speelveld zitten. Als alle 
eekhoorns die niet zijn getikt de overkant hebben bereikt, kies je samen een ander dier uit het boek. 
Vraag hoe dit dier beweegt en laat de kinderen die overgebleven zijn op deze manier terug naar de 
andere kant gaan. 

Bepaal wanneer de kinderen langs de kant weer mee kunnen doen. Bijvoorbeeld bij elk nieuw dier of 
wanneer iedereen is getikt.  
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‘Ad is een slimme eekhoorn! Je kunt ons toch niet pakken,’ riep Abel.   

Nodig:  Boek Abel en Ad 
Voorbereiding:  - 

In het boek Abel en Ad worden de twee dieren opgejaagd door de hond Raf. Bekijk deze illustratie. Wat 
bedenken Abel en Ad om Raf te slim af te zijn?  

Speel een tikspel waarbij de kinderen Abel en Ad zijn en niet kunnen worden getikt als ze ergens op 
staan. Wijs een kind aan dat de hond Raf is. Hij probeert de eekhoorns en de ratten te tikken. Staan ze 
ergens op, dan zijn ze vrij. Als Raf een eekhoorn of rat tikt, gaat diegene langs het speelveld zitten. 



Hoeveel eekhoorns en ratten kan Raf tikken voor het spel stopt? En hoeveel eekhoorns en ratten zijn 
hem te slim af? Wijs een ander kind aan dat Raf is en speel het spel nog een keer. 

Variatie: Varieer door elke keer wanneer het spel stopt een andere slimme manier af te spreken, zodat 
Raf geen enkele eekhoorn of rat kan pakken. 
Suggesties: iets vastpakken, ergens aan hangen, een gek gezicht trekken, een dier uit het boek nadoen 
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Maar niemand gaf iets lekkers aan Ad. 
‘Mama! Bah! Ik zag een … RAT!’   

Nodig:  afbeelding van Ad, potlood, Woody’s van Stabilo 
Voorbereiding:  Teken Ad en laat zijn staart achterwege.  

Leg Ad in de kring. Herhaal bovenstaande zinnen, maar laat het woord ‘rat’ weg. De kinderen vullen het 
rijmwoord in. Wat zou de jongen kunnen zien? Laat de kinderen bedenken wat rijmt op Ad. Voor elk 
juist rijmwoord teken je een stukje staart aan de rat (zorg ervoor dat de stukjes duidelijk te 
onderscheiden zijn door verschillende kleuren te gebruiken of segmenten te tekenen). Ga door tot de 
kinderen geen rijmwoorden meer weten. Hoelang is de staart van Ad?  
Suggesties: rat, kat, mat, bad, lat, stad, wrat, wat, zat, pad, klad, nat, vat, gat, had 

De staart is volgroeid. Nu draait het spel om. Noem een rijmwoord dat de kinderen hebben genoemd. 
Vraag ze hier een zin mee te maken. Als het woord in de zin is voorgekomen, wis je één stukje van de 
staart. Noem een volgend woord. Ga zo door tot de hele staart weer is verdwenen.   

Uitdaging: laat de kinderen een zin bedenken die rijmt.  
Bijvoorbeeld: het woord is gat.  
- De kat valt in een gat.  
- Daar is Ad, hij valt in een gat.  
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Abel was bang en voelde zich alleen… 
‘Zo! Nu kun je nergens heen.’   

Nodig:  Boek Abel en Ad, muziekinstrumenten 
Voorbereiding:  -  

Lees bovenstaande zinnen voor en vraag waarom Abel zich alleen voelt.  

1. Wat is er gebeurd?  



2. Wat vinden de dieren van Rat? 
3. Hoe reageren ze nu op Abel? 
4. Hoe voelt Abel zich?  
5. Waaraan kun je dat zien?  
6. Hoe komt dat? 

Leg het boek open in de kring op de bladzijde waarop alle dieren vertellen wat ze van Ad vinden. Neem 
de muziekinstrumenten erbij. Laat de kinderen één instrument kiezen dat een geluid maakt dat goed bij 
deze bladzijde past. Geef dit instrument aan een kind. Heb je er hier meer van, deel er dan meerdere uit.  
Lees de tekst op deze bladzijde in gedeeltes voor. Na elk stukje tekst stop je met lezen en spelen de 
kinderen op het instrument.  
Tip! Wijs terwijl je leest de tekst aan, zodat de kinderen weten waar je bent. Als je een afbeelding 
aanwijst, mogen zij spelen.  
Zodra je de bladzijde omslaat, stopt het orkest. De nieuwe bladzijde wordt bekeken en er wordt een 
passend instrument gekozen. Deel dit uit, lees de tekst in gedeeltes voor en laat één of meer kinderen 
op hun instrumenten meespelen.  
Tip! De kinderen die niet aan de beurt zijn om te spelen, leggen hun instrument onder hun stoel.  
Ga zo bladzijde voor bladzijde verder tot en met de bladzijde waarop de hond Raf voor Abel staat. 

De kinderen hebben een verhaal met muziek bedacht. Vertel en speel het nu in één keer. De kinderen 
moeten nu zelf goed in de gaten houden wanneer ze aan de beurt zijn.   
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‘Nu durf je niet meer, hè, zonder die rat!’   
‘Ahum, bedoel je MIJ?’ vroeg Ad.  

Nodig:  Boek Abel en Ad 
Voorbereiding:  -  

Kijk in het boek hoe het verhaal afloopt.  

1. Waardoor wordt de hond verrast?  
2. Hoeveel rattenvrienden heeft Ad? 
3. Wanneer is het handig om met zoveel te zijn? 
4. Wanneer is het handig om alleen te zijn? 

Speel enkele spelletjes waarbij het handig is om alleen te zijn of juist handig om samen te zijn. 

Suggesties: 

Verstoppertje: de kinderen moeten zich allemaal alleen verstoppen. Daarna maak je groepjes van tien 
en moeten deze tien kinderen zich samen op één plek verstoppen. Lukt dat? Wat is het meest handig? 



Touwtrekken: de kinderen gaan touwtrekken, eerst één tegen één, daarna één tegen tien. Wat is het 
meest handig? 

Karrenrace: de kinderen racen met een duw- of trekkar over een parcours. Eerst met één kind in elke 
kar en daarna met vijf. Wat is het meest handig? Draai hierna de rollen om. Eerst duwt of trekt één kind 
de kar en daarna vijf kinderen. Wat is het meest handig? 

Lezen: de kinderen krijgen ieder een (prenten)boek om in te ‘lezen’. Daarna krijgen zes kinderen samen 
één boek. Wat is het meest handig?  

Naar de wc: de kinderen gaan om de beurt naar de wc. Daarna gaan vijf kinderen tegelijk naar één wc. 
Wat is het meest handig?  

Opruimen: één kind krijgt de taak het lokaal op te ruimen. Daarna helpen alle kinderen een handje mee. 
Wat is het meest handig?  

 

Afsluitende activiteit: Abel en Ad 

Er zijn geen eekhoorns om mee te spelen, 
maar Abel zal zich nooit meer vervelen. 
Hij woont nu samen met een grijze rat. 
Zijn dappere en beste vriendje Ad.  

Nodig:  Boek Abel en Ad, knuffel van een eekhoorn of een illustratie uit het boek, knuffel van 
   een rat of een illustratie uit het boek 
Voorbereiding: - 

Blik terug op de startactiviteit. Weten de kinderen nog dat Abel verveeld in het lokaal zat?  
Vraag ze wat er daarna is gebeurd.  

Neem Abel en Ad erbij en laat de kinderen op de laatste bladzijde in het boek kijken hoe het met ze 
gaat.  

Laat de kinderen Abel en Ad een fijne plek in het lokaal geven, waar ze samen kunnen spelen. 


