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Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker 
maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de weg... Gelukkig heeft 
Kikker een idee: met een ballon zweven ze over de tijger heen. 
Daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Blaas je mee, zodat 
alle dieren veilig aan de overkant komen?

TIJGER, SLAAP 
DOOR!
Hoe kun je voorbij een slapende tijger  
komen, zonder hem wakker te maken?  
Kunnen de kinderen hem in slaap houden?  
En wat gebeurt er als de tijger toch wakker wordt?

Grote kring: voorlezen, praten over het boek, naspelen

Nodig: een rode, blauwe, gele en groene ballon aan een touwtje, dieren (knuffels), 

tijgermasker (zie onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl), een neptaart

Introductie van het boek
Bekijk samen de voorkant van het boek. Lees de titel voor. Vraag: Welke 
dieren zie je? Wat doen ze? Laat de kinderen voorspellen hoe het verder 
zal gaan. Wat gebeurt er, denk je? Zal de tijger nog lang slapen?

Voorlezen
Lees het boek interactief voor. Gebruik daarbij het vingerpoppetje  
van de tijger. Stel vragen, luister met interesse, laat stiltes vallen 
en geef de kinderen de ruimte om mee te denken en te reageren. 
Mogelijke vragen zijn:
•  Waarom willen de dieren de tijger niet wakker maken, denk je?
•  Hoe kunnen de dieren voorbij de tijger komen? Waarom is dat 

spannend?
•  Welke kleuren hebben de ballonnen? Hoe voelen ze?
•  Hoe zorgen de dieren ervoor dat de tijger blijft slapen? Welke dingen 

helpen jou om te gaan slapen?
•  Wat denk je dat er gebeurt als Ooievaar over de tijger stapt en de 

ballon voorbij zweeft?
•  Weet je nu waarom de dieren de tijger niet wakker wilden maken? 

Had je dat verwacht?

Na het voorlezen
•  Geef zes kinderen de rol van een dier uit het boek. De andere 

kinderen zijn de ‘helpers’. De ‘ooievaar’ krijgt de vier ballonnen. Het 
kind dat de tijger speelt, kan het tijgermasker opzetten. Lees het 
verhaal nogmaals voor. De zes kinderen spelen het spel na. Geef 
ze daarbij voldoende gelegenheid om de dingen uit te beelden. De 
helpers helpen mee door te aaien, blazen, enzovoorts. Op het eind 

geven de dieren een neptaart aan de tijger, en vieren ze een  
klein feestje.

•  Speel het verhaal nog een keer na, met zes andere kinderen. Vraag 
na de zin ‘Wil je een stukje taart?’: Hoe zou het verder gaan? Laat de 
kinderen dit bedenken en spelen.

DE LUCHT IN
Zelfstandig werken: kleuren
•  Geef ieder kind een kleurplaat (zie onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl). 

De kinderen kleuren hun dier in. 
•  Maak de dieren met touwtjes vast aan rode, gele, groene en blauwe 

ballonnen. Hang de ballonnen op in de klas.

PLAKKERIGE BALLON
Kleine kring: proefjes
•  Geef ieder kind een ballon. Geef opdrachten: Wrijf de ballon over je 

shirt. Wat gebeurt er? (De ballon blijft eraan plakken.) Kunnen jullie 
de ballon ook laten plakken aan je T-shirt? Laat de kinderen het zelf 
proberen. Ze kunnen hun ballonnen ook aan een ander kind plakken.

•  Houd twee statisch geladen ballonnen tegen elkaar aan. Wat gebeurt  
er nu? (Als het goed is stoten de twee ballonnen elkaar nu juist af.)  
Laat de kinderen dit ook proberen.

•  Wrijf de ballonnen opnieuw over uw shirt. Houd de ballon boven  
het hoofd van een kind. Kijk of het haar van het kind overeind gaat 
staan. Hoe ziet dat eruit? Laat de kinderen dit bij elkaar doen. Bij 
sommige kinderen zal het beter lukken dan bij andere kinderen; niet  
elk haartype wordt even gemakkelijk statisch. Probeer samen uit welk 
kind het wildste haar krijgt.

WERKBLAD
Praat met de kinderen over tijgers. Welk geluid maken ze? Hoe bewegen 
ze? Wat doen ze? Bekijk samen het filmpje op het digibord (zie onderwijs.
nationalevoorleesdagen.nl). De kinderen kleuren het tijgermasker en 
knippen het uit. Laat ze het masker opzetten en een tijger nadoen.

dieren

Thema’s:

Op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl
•  Werkblad Tijgermasker

• Kleurplaten
• Tips om verder te lezen

• Vele extra’s!
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