
Kijk op www.lemniscaat.nl voor meer lessuggesties 1	

LESSUGGESTIES  
Charlotte Dematons 
Ga je mee? 
(Lemniscaat)  
 
 
Een jongen met een rode trui woont in een 
dorp. Zijn huis heeft de grootste tuin van 
de hele wereld. Straks gaat hij zwemmen 
met zijn vrienden, maar eerst moet hij van 
zijn moeder appels halen. Dat lijkt een 
makkelijk klusje, maar het is érg gevaarlijk 
onderweg.  
Dapper gaat de jongen op pad.  
Ga je met hem mee? 
 
 
GA JE MEE? 
 
 
Start met het voorlezen van het 
prentenboek en speel vervolgens het spel ‘Ga je mee?’. Onderweg kom je hindernissen tegen. 
 
Ga je mee? 
Je stapt het donkere bos in. Daar leven de draak en de reus. Wees voorzichtig en stil, zodat ze je niet 
zien. Vervolgens kom je langs het hol van de beer. Loop er moedig langs. Bij het water gekomen 
pas je op dat je niet naar de krokodil roeit of je handen in het water steekt, want het wemelt er van 
de haaien. Op zee varen piraten. Zorg ervoor dat je ze ontwijkt. Als dat je lukt, kom je nog langs het 
kamp van de rovers. Sluip er snel langs. Zie je de groentewinkel al? Wat moest je ook alweer 
halen?  
 
Geef elke speler zes fiches of doppen met daarop de getallen één tot en met zes. Elke speler legt die 
voor zich. De eerste speler gooit met de dobbelsteen. Wanneer hij/zij één gooit, voert hij/zij de 
eerste opdracht uit. Gooit hij/zij een ander aantal ogen, dan is de volgende speler aan de beurt. De 
spelers gaan door tot ze één gooien. Als ze één gegooid hebben en de opdracht uitgevoerd hebben, 
draaien ze het fiche om en proberen ze twee te gooien. Zo worden alle getallen in de volgorde van 
de telrij gedobbeld en de bijbehorende opdrachten uitgevoerd.  
De speler die alle fiches omgedraaid heeft, is bij de groentewinkel aangekomen. Weet hij/zij nog 
wat hij/zij moet ‘kopen’? De winnaar mag trakteren op appels.  
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De opdrachten zijn: 
 
Eén – Langs de draak 
Blader in het boek Ga je mee? naar de bladzijde met het bos. Zien de kinderen de draak? Laat ze de 
lange staart bekijken. Pas op! Hij kan er hard mee zwiepen! 
Zorg voor een (spring)touw. Dit is de staart van de draak. De oudste speler draait de staart rustig 
over de grond. De andere spelers springen eroverheen. Zij mogen de staart niet aanraken. Lukt het 
de speler die één gegooid heeft om drie keer over de staart te springen, dan gaat het spel verder en is 
hij/zij veilig. 
 
Twee – Voorbij de reus 
In het bos ligt de reus te slapen. Wat snurkt hij hard! Sluip om hem heen en zorg ervoor dat hij niet 
wakker wordt. Bekijk de reus in het boek Ga je mee?.  
De speler die twee gegooid heeft, is de reus. Hij gaat in een hoekje liggen slapen. Kan hij ook 
snurken? Wijs daarna een of meerdere spelers aan die om de beurt naar de reus sluipen en achter 
hem gaan zitten. Laat de reus daarna raden hoeveel spelers er achter hem zijn. Als er weer twee 
gegooid wordt, is een andere speler de reus.  
 
Drie – Bij het hol van de beer 
Sst! De gevaarlijkste beer van de wereld ligt in zijn grot. Hij slaapt nooit. Klim over de rotsen zodat 
hij je niet ziet. Kijk in het boek Ga je mee? hoe de jongen met de rode trui dat doet.  
Zet een klimparcours uit in de speelzaal of wees thuis in de woonkamer creatief. Je kunt ook buiten 
op zoek gaan naar een klimtoestel of andere voorwerpen om over te klimmen en te klauteren. De 
speler die drie gegooid heeft, staat klaar aan het begin van het parcours. Hij/zij is heel stil, zodat de 
beer hem/haar niet ziet. Hij/zij klimt naar de andere kant van het parcours en mag de grond niet 
raken. Als dit lukt, gaat het spel verder. Raakt hij/zij de grond wel, dan begint hij/zij opnieuw.  
 
Vier – Pas op voor de krokodil  
Blader naar de bladzijde waarop de krokodil achter de rotsen in het water ligt. Laat de kinderen 
vertellen hoe de jongen met de rode trui bij de zee kan komen zonder langs de krokodil te varen. 
Zet een parcours uit met pionnen of banken. Leg een kunststof krokodil of knuffel van een krokodil 
in het parcours. Blinddoek de speler die vier gegooid heeft. Hij/zij kruipt op handen en voeten door 
het parcours en wordt geleid door een andere speler. De krokodil mag hij/zij niet aanraken. De 
andere speler probeert hem/haar eromheen te leiden. Wanneer de krokodil toch aangeraakt wordt, 
begint de geblinddoekte speler opnieuw. Lukt het om aan de andere kant te komen? 
 
Vijf – Piraat in zicht!  
Splash! Er valt een kogel in het water. Die komt van de piraten. Kijk in het boek naar het 
piratenschip. De piraten zijn al jaren op zoek naar een schat en schieten op iedereen die ze zien. Pas 
op dat ze hun kanon niet op jou richten!  
Vertel de eerste speler die vijf gegooid heeft een ding of dier waar de piraten op schieten, 
bijvoorbeeld ‘dolfijn’, ‘inktvis, ‘zeemeermin’, ‘haai’, ‘zeepaard’, ‘boot’ of ‘schol’. Deze speler 
bedenkt vijf woorden die daarop rijmen. Als hem/haar dat lukt, gaat het spel verder. Lukt het niet, 
dan moet hij/zij in de volgende beurt opnieuw vijf proberen te gooien en krijgt hij/zij een ander 
woord om op te rijmen. 
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Zes – Langs het kamp van de rovers 
Je bent er bijna! Maar… eerst wordt het nog spannend. Kijk in het boek Ga je mee? naar de laatste 
hindernis. Dat is het kamp van de rovers. Ze verstoppen de buit in hun hutjes. Ben jij een goede 
rover?  
De speler die zes gegooid heeft, is de rover. De andere spelers sluiten hun ogen. De rover gaat in de 
ruimte op zoek naar iets wat hij/zij wegneemt en vervolgens verstopt. De andere spelers openen hun 
ogen en stellen vragen om erachter te komen wat er geroofd is. De vragen mogen alleen met ‘ja’ of 
‘nee’ beantwoord worden. Kunnen ze raden wat de buit van de rover is?  
Blader een bladzijde verder in het boek. Je bent bij de groentewinkel aangekomen. Weet je nog wat 
je moest halen? Trakteer alle spelers op een lekkere appel.  
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