
LESSUGGESTIES 
Pinguïnpakketje 

Victoria Cassanell 

 

 

ISBN: 9789047713999  

Prijs: € 14,99 

 

 

Lemniscaat 

 

 

Spelsuggesties door Karin Blankert en Anke van Boxmeer 



Wie wil er nou geen pinguïn als huisdier? IJsbeer ziet dat wel zitten, dus als hij in de krant 

een kortingsbon voor een pinguïn ziet, bestelt hij er meteen een. 

Pinguïn is alles wat IJsbeer hoopt: lief, gezellig, hij kan met hem spelen... maar Pinguïn lijkt 

niet zo blij en op een gegeven moment raakt IJsbeer hem kwijt. 

Als hij Pinguïn terugvindt, ontdekt IJsbeer wat er mis is. Hij weet wat hem te doen staat, 

maar dat betekent dat ze een reis moeten maken. Een heel erg lange reis. 

Pakketpost 

IJsbeer ontvangt een pinguïnpakketje. Ook de kinderen ontvangen de komende tijd 

pakketten. Elk pakket is aanleiding voor een activiteit. Aan het eind van iedere activiteit 

sturen ze een pakket terug.  

Voorbereiding 

Zorg voor een grote doos en doe het boek Pinguïnpakketje erin. Maak één gat in de doos, 

zodat de kinderen kunnen spieken wat erin zit. Schrijf ‘Deze kant boven’ op de doos en teken 

er een pijl bij die naar boven wijst. 

Introductie  

Vertel de kinderen dat er een pakket voor hen is bezorgd en zet de doos in het midden. Lees 

wat er op de doos staat geschreven en laat de kinderen om de beurt door het gat kijken. 

Wat denken ze dat er in de doos zit? 

Maak samen de doos open. Het boek Pinguïnpakketje komt tevoorschijn. Lees het boek voor 

en stel na afloop enkele vragen: 

- Wat bestelt IJsbeer? 

- Hoe wordt het pakket afgeleverd? 

- Wat doet IJsbeer met zijn nieuwe huisdier? 

- Hoe merkt hij dat er iets mis is met Pinguïn? 

- Wat doet IJsbeer om hem op te vrolijken? 

- Wat voor ergs gebeurt er op een dag? 

- Waar vindt IJsbeer Pinguïn? 

- Wat is het probleem? 

- Welke oplossing bedenkt IJsbeer voor het probleem? 



- Waar reizen ze naartoe? 

- Hoe kunnen IJsbeer en Pinguïn blij zijn, terwijl ze zover bij elkaar vandaan wonen? 

- Hoe blijven ze in contact? 

Laat de kinderen iets maken waar ze IJsbeer en Pinguïn blij mee kunnen maken, bijvoorbeeld 

sneeuw of vis. Vraag de kinderen materiaal te zoeken dat datgene voorstelt wat is bedacht 

of laat ze dat knutselen. Stop het in het pakket en stuur het terug naar IJsbeer met retour 

afzender. 

Aan de slag 

Stop voorafgaand aan elke activiteit iets in het pakket. Wat er in het pakket moet worden 

gestopt, lees je in de desbetreffende beschrijving van de activiteit. Zet het pakket elke keer 

op een andere plek in de ruimte. 

Op de foto 

Hij leek precies op de foto uit de krant. 

Maak foto’s van knuffels thuis of op school. Zorg ervoor dat je een stukje of een detail van 

de knuffels fotografeert, zodat die er niet volledig opstaan. Stop de foto’s in het pakket. 

Lees de eerste bladzijden voor uit het boek, tot ‘Hij leek precies op de foto in de krant’, en 

vraag wat IJsbeer in de krant zag staan. Open het pakket en ontdek de foto’s. Reageer 

verbaasd: ‘Wat staat hier nou op?’ 

Laat de kinderen op zoek gaan naar de knuffels waar de foto’s van zijn gemaakt en laat ze 

alle foto’s bij de juiste knuffels leggen. Als dat is gedaan, vraag je de kinderen een 

overzichtsfoto te maken van alle knuffels en alle foto’s. Stop deze foto in het pakket en stuur 

hem terug met retour afzender. 

Aan de wandel 

IJsbeer aaide Pinguïn, borstelde hem, knuffelde met hem en ging met hem wandelen. 

Teken een plattegrond van het schoolgebouw of je huis en maak er een aantal kopieën van. 

Maak op een van de plattegronden een wandelroute met lijnen en pijlen. Stop die in het 

pakket. 

Tip: doe je de activiteit met veel kinderen, maak dan meerdere, verschillende routes. 



Bekijk in het boek wat IJsbeer en zijn nieuwe huisdier allemaal doen. Maak het pakket open 

en bekijk de wandelroute. Volg de pijlen en loop samen de route door het schoolgebouw of 

het huis. 

Geef de kinderen daarna een eigen plattegrond van het schoolgebouw of het huis en laat ze 

met een kleurpotlood via lijnen en pijlen een eigen wandelroute ontwerpen. Stop alle 

wandelroutes in het pakket en stuur dat terug naar IJsbeer en Pinguïn. 

Breien 

IJsbeer vertelde Pinguïn hoe graag hij breide. 

Stop een (rode) bol wol in het pakket. Open het pakket. De bol wol komt tevoorschijn. Kijk in 

het boek wat je met een bol wol kunt doen (een sjaal breien). Vertel de kinderen dat zij met 

deze wol een heel dun sjaaltje voor Pinguïn gaan maken. Leer ze de techniek vingerhaken. 

De kinderen gaan aan de slag en stoppen de sjaaltjes in het pakket. Stuur het pakket naar 

Pinguïn. 

Bouwen 

Ze gingen sleeën en bouwden sneeuwdieren. 

Vul het pakket met een legoblokje, een stukje K’nex, een onderdeel van Clics en Duplo en 

een klein en groot blok. 

Lees en bekijk de bladzijde waarop IJsbeer en Pinguïn sneeuwdieren bouwen. Vraag welke 

sneeuwdieren de kinderen allemaal kennen. Maak het pakket open en haal de 

bouwmaterialen eruit. Vertel de kinderen dat zij een sneeuwdier mogen maken met 

bouwmateriaal naar keuze. Van het stukje dat ze kiezen, mogen ze een hele bak pakken en 

gebruiken voor het bouwen van hun dier. 

Bekijk de gebouwde dieren en laat de kinderen raden welk sneeuwdier het is. 

Huisdierenvoer 

Hij wilde zijn huisdierenvoer niet opeten. 

Stop een bakje met huisdierenvoer in het pakket. 



Lees samen in het boek wat er mis is met Pinguïn. Maak het pakket open. Het bakje met 

dierenvoer komt tevoorschijn. Vraag de kinderen of ze dat lusten. Laat ze vertellen wat ze 

wél lusten en geef ze de opdracht om dit samen met een bord te knutselen. Ze mogen 

hiervoor kostenloos materiaal gebruiken: (gekleurd) papier, karton, foamvellen, vouwbladen 

enzovoorts. 

Stop alle borden met etenswaren in het pakket en stuur ze op naar Pinguïn, in de hoop dat 

er iets bij zit wat hij wél wil opeten. 

Zoek 

En op een dag werd het nog erger… Pinguïn was weg! 

Doe een wc-rol in het pakket en teken op het eerste velletje een pinguïn, het = teken en een 

?. Verstop een knuffel of speelfiguur van een pinguïn in de wc en hang er een tekening op 

van pinguïnsneeuwpoppen (teken die na uit het boek). 

Als de kinderen het pakket openmaken, komen ze erachter dat er een wc-rol in het pakket 

zit. Vraag je hardop af wat daarvan de bedoeling is. Lees een stuk in het boek waarbij Pinguïn 

weg is. Laat de wc-rol nogmaals zien. Ontdekken de kinderen de verborgen boodschap? 

Vertel de kinderen dat jij het niet meer weet en geef hen de ruimte om met ideeën te 

komen. Wacht af tot een kind een idee oppert om te gaan zoeken. Wie vindt Pinguïn op de 

wc? Vraag de kinderen waarom hij naar de wc is gegaan. Ontdekken ze de tekening van de 

pinguïnsneeuwpoppen? Stuur de tekening in het pakket terug naar IJsbeer. 

In de krant 

IJsbeer kreeg door wat het probleem was… en hoe hij het op kon lossen. 

Maak lege kranten door enkele A3-vellen aan elkaar te nieten. Stop de kranten in het pakket. 

Lees verder in het boek waar IJsbeer de krant bekijkt. Maak het pakket open. Haal de lege 

A3-vellen tevoorschijn en vertel dat dat kranten zijn. Vraag de kinderen wat er in de krant 

staat die IJsbeer leest. Leg informatieve (prenten)boeken klaar over de Noord- en Zuidpool. 

Kijk op het digibord een filmpje over de polen. Zet een wereldbol neer en leg landkaarten 

klaar. 



Vraag de kinderen in de kranten te tekenen (en schrijven) wat ze over de polen weten. Als 

de kranten klaar zijn, worden ze in het pakket teruggezonden. 

Op de kop 

Ze maakten een heel erg lange reis, van de bovenkant van de wereld naar de onderkant. 

Doe een wereldkaart in het pakket. Tip: print een afbeelding van internet van een 

wereldkaart. 

De kinderen ontdekken de wereldkaart in het pakket. Zet er een globe naast. Vertel dat 

beide de wereld weergeven. Laat de kinderen de verschillen benoemen. Leg uit dat de 

wereld in het echt rond is, net als de globe, maar dan veel groter. 

Lees de tekst over de erg lange reis van IJsbeer en Pinguïn naar de Zuidpool. Ze reizen van de 

bovenkant van de wereld naar de onderkant. Laat de kinderen het aanwijzen op de globe en 

op de wereldkaart. 

Vraag de kinderen om foto’s te verzamelen van plekken in de wereld waar ze zijn geweest. 

Laat ze vertellen welke plekken het zijn en bevestig elke foto met een stukje plakband op de 

wereldkaart. 

Stop de wereldkaart met de foto’s terug in het pakket en stuur het terug naar IJsbeer en 

Pinguïn. 

Sjaals 

Pinguïn was dolblij dat hij weer thuis was. En, ook al waren ze heel ver van elkaar vandaan, 

IJsbeer en Pinguïn bleven altijd vrienden. 

Stop je eigen sjaal in het pakket. 

Lees de laatste bladzijden in het boek. Vraag wat de Pinguïns van IJsbeer hebben gekregen. 

Bekijk de sjaals. Welke zouden de kinderen zelf het liefst willen krijgen? Vraag de kinderen 

hun eigen sjaal te pakken of verzamel alle sjaals die in huis aanwezig zijn en doe er enkele 

activiteiten mee waarbij ze de sjaals met elkaar vergelijken. 

Suggesties: 

- Leg alle sjaals op een rij van lang naar kort. 



- Leg alle sjaals op een rij van dik naar dun. 

- Leg alle sjaals op kleur: de rode sjaals bij elkaar, de gele, enzovoorts. 

- Sorteer de sjaals op patroon: strepen, stippen, enzovoorts. 

Vraag de kinderen allemaal hun eigen sjaal om te doen. Maak een foto, print die en stop ’m 

in het pakket. Stuur hem terug naar IJsbeer met de hartelijke groeten. 

 


