LESSUGGESTIES BIJ PRENTENBOEK

Inhoud:
Taal, rekenen, tekenen en
bewegen

SSST! DE TIJGER SLAAPT:

SSST! DE TIJGER SLAAPT
van Britta Teckentrup

Ssst! De tijger slaapt en we willen haar niet
wakker maken. Er is alleen een probleem: alle
dieren moeten erlangs en ze ligt vreselijk in de
weg. Hoe gaan ze dat oplossen? Gelukkig
heeft de slimme kikker een idee: alle dieren
zweven een voor een met een ballon over de
tijger heen.

Boekdans -Boeken en Bewegen-

www.boekdans.nl

Ssst! De tijger slaapt

Lessuggestie 1

Voorleesaanwijzingen

Taalactiviteit

groepsactiviteit

Deze tip is misschien wel de BELANGRIJKSTE TIP van alle tips die je kunt krijgen!
Want hoe lees je nu het beste het boek 'Ssst! De tijger slaapt voor'? Neem even de
tijd om dit bericht te lezen.
Lees het boek van te voren een paar keer door. Wanneer je dit boek goed kent,
kun je er nog meer uithalen, want als lezer word je ontzettend gefopt. Dacht jij
niet eerst ook dat ze de tijger niet wilden wakker maken, omdat hij de dieren dan
zal OPETEN!!!?? Wat is het dan spannend als de tijger ook echt wakker wordt! En
wat een leuke grap als dan blijkt dat de ballonnen voor tijger waren! Een spannend
verhaal met een grappig einde!
Voorleesinstructie:
Kaft: Vergeet nooit de kaft eerst te laten zien en daar vragen over te stellen. In dit
geval is het leuk om het boek open te klappen, zodat ze ook de achterkant van de
kaft er bij zien.
Stel de volgende vragen: Wie zien jullie daar liggen? De kinderen zullen opmerken
dat de tijger slaapt. De tijger is erg groot en de dieren die er achter zijn zijn erg
klein.
Benoem de titel.
Lees de eerste bladzijde voor.
Waarom willen de dieren de tijger niet wakker maken? De dieren zullen vast bang
zijn dat ze worden opgegeten... Praat hier even over door.
Benoem dan de ballonnen, waarom hebben ze ballonnen bij zich?
Lees verder voor.
Ben je bij de bladzijde waarop de ooievaar de ballon kapot heeft geprikt? Wat
zullen de kinderen dat spannend vinden! Want nu is de tijger wakker, zal hij de
dieren opeten? Laat merken dat jij het ook spannend vindt. O nee, de tijger is
wakker!
Op de volgende bladzijde wordt gevraagd 'wat nu?' Kunnen de kinderen bedenken
hoe de dieren nog kunnen ontsnappen?
Maar dan blijkt het één grote verrassing te zijn voor de tijger, en ook voor de
kinderen! HOERA FEEST!
Bouw de spanning goed op, want zo kun je nog meer uit dit ontzettend leuke boek
halen!
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Lessuggestie 2

Wat is er weg?

Taalactiviteit

groepsactiviteit

Met deze tip werk je aan tekstbegrip via spel! Zo vergroot je kennis over verhalen
en woordenschat.
Ga thuis op zoek naar materialen bij het prentenboek 'Ssst! De tijger slaapt'. Denk
aan knuffels van de dieren, ballonnen, slingers enzovoorts.
Leg een kleed in het midden van de kring. En laat de kinderen telkens zien welk
dier of voorwerp je op het kleed legt. De kinderen moeten heel geconcentreerd
kijken. Daarna doen ze hun ogen dicht en haal jij één voorwerp weg. Welk
voorwerp is er weg?
En nu komt het: als ze het niet weten, dan beschrijf je waar het voor kwam in het
verhaal. Bijvoorbeeld als je de muis hebt weg gehaald, dan vertel je dat dit dier op
de kop van de tijger viel. Dan zullen ze het vast wel weten. Ook leuk: laat kinderen
hints geven aan andere kinderen.
Maak het extra moeilijk! Want het beschrijven van het verhaal is het belangrijkst.
De kinderen vinden het een spel, maar jij weet dat je ondertussen aan een
heleboel vaardigheden werkt, waaronder tekstbegrip en taalbegrip!
Voor peuters is het ook leuk om alleen de ballonnen neer te leggen. Welke kleur is
weg? Of alleen de dieren. Welk dier is weg?
Lessuggestie 3

Kleur herkennen

Taal- en rekenactiviteit

kleine groepje (2 of 3 kinderen)

Het herkennen van de kleuren rood, geel, groen en blauw.
Na het voorlezen is het leuk als de kinderen het boek zelf ook mogen voelen.
Lekker bladeren in het boek, de plaatjes eens goed bekijken en het verhaal zelf
nog eens 'lezen'. Geef het boek aan twee of drie kinderen en laat ze een rustig
plekje zoeken in het lokaal.
Het bladeren door het boek kan ook met een opdracht:
Leg meerdere kleuren blokjes klaar (of fiches). Benoem de kleuren. Laat ze dan op
iedere bladzijde de blokjes op de juiste kleur leggen; blauwe blokjes op de blauwe
ballon enz.
Voor de oudere peuters en jongere kleuters kun je er een opdracht bij geven. Laat
ze de blokjes turven, geef er een blaadje bij en laat ze bijhouden hoeveel groene,
gele, rode en blauwe blokjes ze hebben neergelegd. Leg ze van te voren uit dat ze
elke keer de blokjes van de bladzijde moeten halen voordat ze deze omslaan.
Lekker bladeren in het boek met een opdracht er bij!

Boekdans geeft bewegingslessen
op muziek bij prentenboeken.

www.boekdans.nl

Boeken en Bewegen!

Ssst! De tijger slaapt
Lessuggestie 4

Proefjes met ballonnen

Taalactiviteit

groepsactiviteit

Natuurlijk is het ontzettend leuk om met ballonnen aan de slag te gaan in je groep,
feest gegarandeerd!
Bij de feestwinkel kun je voor een paar euro ballonnen gevuld met helium kopen.
Daar heb je een hele dag plezier van.
Blaas een gewone ballon op en laat zien dat deze ballon naar beneden valt als je
de ballon loslaat.
Neem nu de heliumballon én ‘hup’ die gaat zo de lucht in.
Nu is het tijd om op onderzoek uit te gaan.
Zouden kikker of muis aan de ballon kunnen hangen? Gaat de heliumballon dan nog
wel de lucht in? En als we een veertje er aan hangen? En als jullie meerdere
ballonnen nemen? En als iedereen nu eens mee blaast?
Zwaar, licht, zwaartekracht, lucht, helium en blazen zijn de begrippen die
allemaal langs kunnen komen. Genoeg te ontdekken en te bespreken.
Leuk om ook het film van Koekeloere te laten zien over
ballonnen: https://www.schooltv.nl/video/koekeloere-hoge-nood/ (korte versie is
te vinden op de www.Schooltv.nl)
Koop de ballon de dag zelf, want heliumballonnen blijven 8 uur goed (vraag anders
een ouder een ballon te brengen).

Lessuggestie 5

Zo groot als een ballon

Bewegingsactiviteit

groepsactiviteit

Boeken en Bewegen dat is het motto van Boekdans, dus een tip over bewegen bij
het prentenboek Ssst! De tijger slaapt mag natuurlijk niet ontbreken!!
Dit is een leuk tussendoorspelletje, even bewegen!
Neem een ballon. Laat de kinderen op de grond zitten, zij zijn namelijk ook
ballonnen en de ballonnen zijn nu nog heel klein! Dan blaas je beetje voor beetje
je ballon op. De kinderen worden ook steeds groter... Blaas de ballon zo groot
mogelijk. En ook de kinderen worden ZO GROOT MOGELIJK! Ze staan op hun tenen
met hun handen in de lucht en maken zich héél groot.
Dan laat je de ballon los.... de kinderen worden weer heel klein. Dit kun je een
paar keer doen! Maar wat gebeurt er als de ballon knapt (zogenaamd)?
Dit is ook leuk om te doen met de muziek van Dansspetters, Bas
Ballon: www.youtube.com/watch?v=xPgWcQnwhOA
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Lessuggestie 6

Bewegen met ballonnen

Bewegingsactiviteit

groepsactiviteit

De volgende tip is het leukst om te doen in het speellokaal waar de kinderen vrij
kunnen bewegen!
Blaas van te voren voor ieder kind een ballon op. Zorg dat je rode, groene, gele en
blauwe ballonnen hebt, net als in het boek.
Geef nu ieder kind een ballon en laat ze zitten op hun hurken op de grond. Zet
vrolijke muziek op! En noem een kleur van een ballon, deze kinderen staan nu op
en dansen met de ballon boven hun hoofd door de zaal. Laat ze zitten en noem nu
een andere kleur!
Als variatie kun je aangeven dat als je een kleur noemt én zegt 'ssst! de tijger
slaapt' dat de kinderen dan heel stil op hun tenen moeten dansen. En als je zegt
'PANG' dan mogen álle kinderen tegelijk dansen of moeten ze allemaal op de grond
liggen.

Lessuggestie 7

Letters herkennen

Taalactiviteit

Klein groepje

Het boek ‘Ssst! De tijger slaapt’ biedt veel interactie. Het aaien van de neus van de
tijger, helpen blazen, wiegen van het boek.
Maar wat het boek ook zo leuk maakt is dat veel woorden extra groot staan
afgedrukt, zoals ssst en pffff. En daar kun je leuke dingen mee doen!
Lees het boek nogmaals voor, maar vraag nu of de kinderen sommige woorden
willen 'meelezen'. Laat de kinderen de grote, dikgedrukte woorden opzeggen
(nadat jij ze hebt voorgezegd). Jij wijst ze aan en wijst letter voor letter mee. Je
kunt de woorden eerst zachtjes laten zeggen, dan nog hard enzovoorts.
Heb je letters in je klas liggen, van hout of plastic? Je kunt ze ook van papier
maken. Laat een paar kinderen op zoek gaan naar de grote letters in het boek.
Herkennen ze een letter? Dan kunnen ze daar de papieren letter opleggen.
Herkennen ze ook al hele woorden?
Bladeren in het boek met een opdracht! Via leesbevordering werken de kinderen
aan letterkennis en ontluikende geletterdheid.
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Lessuggestie 8

Puzzel ballon

Rekenactiviteit

klein groepje

Ooievaar kijkt niet goed uit! PANG de ballon knapt! Overal zie je stukjes van de
kapotte ballon.
Print kopieerblad 2 uit. Kopieer het eventueel op wat dikker gekleurd papier.
Knip alle puzzelstukjes uit en laat de kinderen deze in het prentenboek op de
ballonstukjes leggen. Kunnen de kinderen alle puzzelstukjes op de juiste plek
leggen?

Lessuggestie 9

De strepen van de tijger

Hoera! Tijger is jarig!
Tekenactiviteit

groepsactiviteit/klein groepje

Op kopieerblad 1 zie je tijger. Alleen heeft de tijger geen strepen…
Teken met kleurpotlood, stift, wasco, verf enzovoorts de strepen op de tijger. En
versier de kleurplaat dan met ballonnen en slingers!
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Ssst! De tijger slaapt
Kopieerblad 1

Maak jij de strepen voor de tijger?
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Ssst! De tijger slaapt
kopieerblad 2

PANG! Puzzelstukken ballon
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