s e p t e m b e r – Marcs Grote Gevaarlijke Tanden
Marc ligt met een kruiswoordraadsel uit De Oerwoud Gazet
in het moeras om zich te ontspannen. Hij heeft de hele
dag dieren de stuipen op het lijf gejaagd.

Na een lange dag
Laat het kalenderblad aan de kinderen zien. Vertel ze dat
dit Marc is. Vraag de kinderen wat Marc doet (hij ligt languit in het moeras). Kunnen de kinderen dit ook? De kinderen gaan liggen. Zet rustgevende muziek op en laat de
kinderen ontspannen. Hoe ervaren de kinderen dit? Houd
een gesprek over ontspannen na een lange dag.

Suggesties voor vragen:
-

Wat is ‘ontspannen’?
Wanneer wil je ontspannen?
Wat doe je om te ontspannen?

Tip voor een grote groep: maak het raster voor een
staafdiagram. Zet links de getallen en onder de suggesties
voor ontspanning, zoals voorgelezen worden, sporten,
televisiekijken, gamen, een tekening maken. Vraag elk
kind wat hij het liefst doet en laat hem bij deze suggestie
een kruis in het diagram zetten. Bekijk het staafdiagram
samen en bepaal wat het meest en het minst gekozen is.

Kruiswoordraadsel

De kinderen helpen Marc met het kruiswoordraadsel.
Teken acht vierkante vakjes naast elkaar op een vel
papier. Geef de kinderen een raadsel en laat ze het oplossen. Neem de eerste letter van de oplossing en schrijf
die in het juiste vakje. Wanneer alle raadsels opgelost
zijn, staat er een woord in de vakjes (krokodil). Lees dit
woord aan de kinderen voor en vraag ze hoe de krokodil
op het kalenderblad heet.

Maak een krokodillenbek van een groen papier door er
een grote driehoek uit te knippen. Knip zeven tanden
(driehoeken) uit wit papier en leg ze naast elkaar in de
bek. Teken een zwart beestje op een stuk papier dat kleiner dan een tand is.

• TIPS BIJ HET BOEK
Marc komt uit een familie vol Buitengewoon Gevaarlijke
alligators. Met zijn glimmende tanden jaagt hij iedereen
in het oerwoud de stuipen op het lijf. Daar is hij het allerbeste in. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks: de
dieren in de jungle komen achter zijn grote geheim.

1. Hij is groen en kwaakt aan de rand van het moeras.
(kikker)
2. Dit dier met een schild op zijn rug is héél groot.
(reuzenschildpad)
3. Pas op, dit dier heeft een lange slurf waarmee hij je
nat kan spuiten. (olifant)
4. Dit dier tovert met kleuren. Hij ziet er telkens weer
anders uit, waardoor je hem moeilijk kan vinden.
(kameleon)
5. Dit grote dier slingert van boom naar boom en eet
graag bananen. (orang-oetan)
6. Deze vogel heeft mooie kleuren, kan praten en is heel
erg klein. (dwergpapegaai)
7. Wat zijn mieren, vlinders, muggen en torretjes?
(insecten)
8. Dit is de koning van het oerwoud, met lange haren
rond zijn kop. (leeuw)

Heerlijk ontspannen in het moeras kauwt Marc op een
torretje. Wat niemand nog weet, is dat Marc valse tanden

De tekst op deze pagina kwam tot stand in samenwerking met
Kleuteruniversiteit. Voor een uitgebreid lesprogramma, zie
www.kleuteruniversiteit.nl.

Tijdens het kauwen verplaatst Marc het torretje tussen
zijn tanden. Ga op zoek naar het torretje. Verstop het
onder een van de tanden terwijl de kinderen de ogen
sluiten. Om de beurt pakt een van de kinderen een van
Marcs gevaarlijke tanden. Ligt het torretje hieronder? Ga
door tot het torretje gevonden is, terwijl de tanden geteld
worden.

Pas op voor Marc!
Kijk nog eens goed hoe Marc eruitziet. Wat valt je op aan
Marc? (Hij heeft heel scherpe tanden.) Knutsel Marc met
groen papier. Gebruik een brede reep voor het lijf, waarop
groene driehoeken geplakt worden. Dit zijn Marcs schubben. Knip het uiteinde aflopend af. Dit is de staart. Maak
aan de andere kant een bek door twee smalle repen met
een splitpen aan het lijf te bevestigen. Nu het blinkende
gebit van Marc nog! Knip scherpe tanden uit wit papier
en plak ze in de bek. Laat Marc zijn tanden showen door
zijn bek open en dicht te doen.

Marc sluipt het oerwoud in. Hij tikt de dieren een voor
een aan en maakt ze met angstaanjagende geluiden aan
het schrikken. Tikt hij het dier wakker dat van tevoren de
taak gekregen heeft om Marc te vangen, dan staat dit
kind op en rent achter Marc aan. Lukt het om Marc te tikken voordat hij in het moeras ligt?

Oerwoudgeluiden
Angstaanjagende gezichten

Gevaarlijke tanden

Marc is druk bezig met zijn kruiswoordraadsel. Eén raadsel vindt hij erg lastig. Hij komt er niet uit.

heeft, die hij elke avond op een geheime verstopplaats
legt.

Marc begint iedere dag met het laten glimmen van zijn
schubben, het scherpen van zijn nagels en het poetsen
van al zijn grote, gevaarlijke tanden. Ook oefent hij angstaanjagende gezichten in de spiegel.
Vraag de kinderen wat ‘angstaanjagend’ is en bekijk Marc
die in Marcs Grote Gevaarlijke Tanden voor de spiegel staat.
De kinderen pakken een kleine handspiegel en spelen dat
zij Marc zijn. Ze oefenen hun eigen angstaanjagende gezichten. Laat de kinderen hierna andere gezichtsuitdrukkingen oefenen.

Marc sluipt achter de dieren aan. Hij laat de kikkers van
hun plompenbladeren springen, de apen uit hun boom
vallen en de papegaaien krijsen van schrik.
Maak samen oerwoudgeluiden. Kwaak als een kikker,
brul als een aap en praat als een papegaai.
Speel het oerwoudgeluidenspel. Kies één kind dat een
dier uit het oerwoud is en zich verstopt. Het dier maakt
een geluid. De kinderen raden wat het voor dier is en
waar het dier zit.

Geheime verstopplaats
Suggesties: blij, bang, boos, verdrietig, teleurgesteld,
verlegen, woedend, trots.

Voordat Marc gaat slapen, doet hij zijn valse tanden uit.
Hij verstopt ze voorzichtig op een uiterst geheime verstopplaats.

Zonder tanden
Bekijk in het boek hoe Marc reageert als hij ontdekt dat
zijn tanden weg zijn. Zouden de andere dieren het merken? Kan hij nog steeds iedereen de stuipen op het lijf
jagen? Marc besluit het oerwoud in te gaan om te kijken
of hij nog steeds angstaanjagend is.
Speel een tandloze Marc. Zeg iets tegen de kinderen of
noem hun namen. Praat slissend of door de neus. Verander klanken en laat klanken weg. Kunnen de kinderen
u verstaan?

Grote, gevaarlijke verteller
Marc is verdrietig omdat de dieren uit het oerwoud hem
uitlachen. Hij huilt en jammert zo hard dat hij niet kan
ophouden. De dieren willen Marc zijn tanden teruggeven,
maar daar moet hij wel iets voor doen.
Neem het boek erbij en bekijk met de kinderen wat Marc
moet doen. Hij moet de heg knippen, mooie kapsels
maken en tanden schoonmaken. Ook vertelt hij iedere
nacht angstaanjagende verhalen.
Om de beurt is een van de kinderen de grote, gevaarlijke
verteller. Geef dit kind een woord waar hij een zin mee
maakt.

Suggesties voor woorden: griezel, donker, bang,
spook, nacht, spin, klappertanden, schrik.

Stuipen op het lijf jagen
Elke dag sluipt Marc het oerwoud in voor zijn ochtendrondje stuipen-op-het-lijf-jagen.
Leg een blauwe hoepel of mat neer. Dit is het moeras.
Wijs één kind aan dat Marc speelt. Hij gaat even weg.

Verstop voor elk kind een gebitje van snoep: de valse tanden van Marc. Om de beurt of in kleine groepjes gaan de
kinderen naar tanden op zoek. Elk kind of groepje mag
één gebit zoeken. Past iemand de valse tanden van Marc?
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• TIPS BIJ HET KALENDERBLAD

De andere kinderen zijn de dieren uit het oerwoud. Een
van hen mag proberen Marc te vangen. Bepaal wie dit is.
Alle dieren zoeken een plek in het oerwoud en gaan slapen.

