
Kijk op www.lemniscaat.nl voor meer lessuggesties 1	

LESSUGGESTIES  
Linde Faas 
Ik neem je mee 
(Lemniscaat)  
 
 
Een jongen ligt ziek in bed en staart naar 
het plafond van een grijze, grauwe kamer. 
Dan stapt er een meisje binnen met een 
grote stapel papier, kleurpotloden en een 
ballon. Het is tijd voor wat kleur in het 
leven van de jongen. IJverig gaat het meisje 
aan de slag en niet veel later belanden de 
jongen en het meisje in een vrolijke wereld 
hier ver vandaan. Ze zien de mooiste 
vogels, vliegen over besneeuwde 
bergtoppen en langs heel veel pinguïns. Ze 
komen in de jungle en beleven avonturen 
met de vissen in de zee.  
 
 
IK NEEM JE MEE 
 
Met wat verbeeldingskracht en fantasie, kun je iedereen meenemen naar een andere wereld. Ga jij 
met ons mee? 
Blaas een blauwe ballon op, houd je goed vast en… daar gaan we! 
 
In het vogelparadijs 
Al snel zweven we tussen duizenden en duizenden vogels. Ze hebben de mooiste kleuren. 
Zorg voor lappen, linten en bloemenslingers in vrolijke kleuren. Laat de kinderen zich fleurig 
verkleden. Ze worden vrolijke vogels en vliegen mee met de vogels uit het boek.  
 
Diep in de nacht 
Het wordt donker. De wereld slaapt. Wij dromen weg bij fonkelende sterren. 
Teken een heleboel sterren op geel papier en knip ze uit. Leg de sterren neer. Doe er telactiviteiten 
mee, zoals: 
– Hoeveel sterren zijn er? 
– Hoeveel sterren zijn er als er één weggaat? 
– Hoeveel sterren zijn er als er één bijkomt? 
– Verdeel de sterren in twee groepen. Hoeveel sterren zijn er in elke groep, waar zijn er meer en 
waar minder?  
Pluk de sterren uit de nacht. Pak de kleurendobbelsteen en laat de kinderen er om de beurt mee 
gooien. Wie geel gooit, mag een ster pakken. Ga door tot alle sterren weg zijn en het weer dag 
wordt. 
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Tip! Zorg voor glow in the dark-sterren. Laat ze even in het licht liggen en doe het licht daarna uit. 
Doe bovenstaande activiteit met de fonkelende sterren.  
 
Boven besneeuwde bergtoppen 
Hoog op een berg zien we een steenbok. Hij staat daar helemaal alleen. 
Teken een hoge en een lage berg op een vel papier. Zorg voor een afbeelding of speelfiguur van een 
steenbok. Oefen de begrippen ‘hoog’ en ‘laag’ door de kinderen opdrachten te geven als ‘zet de 
steenbok op de hoge berg’ en ‘zet de steenbok op een lage berg’. Zet zelf ook de steenbok ergens 
neer en vraag of hij hoog of laag staat.  
Laat de steenbok ook eens op meubels in huis of in het lokaal klimmen. Vraag de kinderen of hij 
hoog of laag staat. Kan hij nog hoger? Kan hij nog lager? 
 
Bij de pinguïns 
Wauw! Honderden pinguïns lopen in lange rijen over het ijs. 
Ga samen in een rij staan en waggel als een pinguïn. Klem daarna een bal of ballon tussen je benen. 
Dit is het pinguïn-ei. Waggel verder. Lukt dat zonder het ei te verliezen? 
 
Op een onbewoond eiland 
De pinguïns duiken voor ons uit en langzaam zweven we naar een onbewoond eiland. 
Kijk in het boek Ik neem je mee naar het onbewoonde eiland. Wat zou daar te zien zijn? Pak een 
verrekijker of maak er een door twee wc-rollen aan elkaar te lijmen. Kijk met de verrekijker rond in 
huis of in de school. Wat zie je?  
Teken twee cirkels op een wit vel papier. Dit is de verrekijker. De kinderen tekenen in de cirkels 
wat zij door de verrekijker zien.  
 
In de jungle 
Bekijk het kalenderblad en gebruik het als praatplaat. De jongen en het meisje zweven door de 
jungle. Vol verwondering kijken ze naar de mooiste bomen, planten en dieren die ze ooit gezien 
hebben. Laat de kinderen vertellen wat de jongen en het meisje in de jungle zien. Kijk daarna naar 
de tekeningen die het meisje gemaakt heeft. Vraag welke dieren ze getekend heeft. Kunnen de 
kinderen deze dieren in de jungle terugvinden?  
Geef ten slotte een omschrijving van iets wat op de plaat te zien is en laat de kinderen raden wat het 
is.  
 
Mijn eigen jungle 
In de jungle is ontzettend veel te zien. Zorg voor een schoenendoos voor elk kind. De kinderen 
toveren de schoenendoos om tot jungle. Ze knippen tropische planten en bomen uit groen en bruin 
papier en plakken die in de doos. Ze maken een rivier van blauw papier en laten die over de bodem 
stromen. In tijdschriften gaan ze op zoek naar afbeeldingen van tropische dieren. De dieren worden 
uitgeknipt en krijgen een plek in de jungle. De jungle wordt verder aangekleed met takken, kleine 
stenen en zand dat in de doos gelijmd wordt. Maak gaten in het deksel, plak er eventueel 
vliegerpapier op en zorg voor een kijkgat om de jungle door te bekijken.  
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Jungledieren 
Kijk op het kalenderblad welke dieren je ziet. Ga naar buiten en doe de dieren na. 
Luiaard: ga ondersteboven aan een tak of duikelstang hangen. Hoe lang houd je dit vol? 
Vogel: hip over een evenwichtsbalk of lijn en zorg ervoor dat je niet eraf valt. 
Kikker: maak kikkersprongen van tegel naar tegel of hoepel naar hoepel.  
Vlinder: fladder rond. Wijs twee kinderen aan die de vlinders willen vangen. Zij houden elkaars 
handen vast en maken zo een ‘val’. Ze proberen de vlinders in die val te vangen. 
Slang: kronkel als een slang door een parcours, bijvoorbeeld door een klimhuisje, door een 
kruiptunnel of onder een tafel door. 
 
Kikkers op een lelieblad 
Ga op het kalenderblad op zoek naar de kikkers. Kun je ze vinden? 
Verspreid enkele matten in de ruimte. Zorg ervoor dat ze een stukje uit elkaar liggen (niet te ver). 
De matten zijn leliebladeren die in de jungle liggen. Wijs enkele kinderen aan die kikker zijn. Zij 
gaan op een lelieblad zitten. De andere kinderen gaan aan één kant van de ruimte staan. Op jouw 
teken lopen ze naar de andere kant. De kikkers proberen de kinderen te tikken. Ze mogen niet van 
de leliebladeren af, maar mogen wel van blad naar blad springen en hun ‘poten’ zo ver mogelijk 
uitstrekken. Kinderen die getikt worden, worden kikker en kiezen een lelieblad.    
 
Wegdromen 
Droom net als het meisje en de jongen weg in deze prachtige jungle. Kijk naar het kalenderblad en 
fantaseer samen over alles wat het meisje en de jongen zien. Laat de kinderen een zin afmaken, 
bijvoorbeeld: 
– De kikkers zitten heel stil, omdat… 
– De reiger ziet in het water… 
– De toekan zingt…  
– De luiaard in de boom… 
– Onder water… 
– Wat niemand weet… 
 
Het junglegeluidenspel 
Bekijk de dieren op het kalenderblad. Kies enkele dieren uit, bijvoorbeeld de kikker, de vogel en de 
slang. Wijs één kind aan dat even niet kijkt. De andere kinderen nemen een dier in gedachten en 
verstoppen zich. Speel dat de ruimte de jungle is. De jungle zit vol dieren, maar ze zijn even niet te 
zien. Het kind dat niet gekeken heeft, gaat nu op een centrale plek in de jungle staan. Hij/zij noemt 
luid een dier, bijvoorbeeld de slang. Alle dieren die de slang zijn, maken een sissend geluid. Het 
kind gaat op zoek naar de slangen. Daarna gaat hij/zij verder met het volgende dier. Hij/zij gaat 
door tot alle dieren in de jungle gevonden zijn. 
 
Bij de octopus 
Wat een vriendelijke octopus ligt daar in de zee! We landen voorzichtig op een van zijn armen. 
Blader naar de octopus in Ik neem je mee. Zorg voor acht dopjes of knopen. Stel de kinderen een 
vraag en laat ze er acht antwoorden op bedenken. Voor elk juist antwoord leg je een dopje of knoop 
op een arm van de octopus. Ga door tot alle armen bedekt zijn. Haal de dopjes daarna weg en stel 
een nieuwe vraag.  
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Suggesties voor vragen: 
– Wat ziet de octopus in de zee? 
– De octopus is paars. Welke kleuren ken jij? 
– Welke dieren zwemmen in de zee? 
– Wat kun je doen voor het slapengaan? 
– Waarmee kun je op het water drijven? 
– Wat zie je op een onbewoond eiland? 
 
Dobberend op zee 
Wat fijn! Ons bed lijkt wel een waterbed. We dobberen op de zee. 
Bekijk de afbeelding waarop het meisje en de jongen in de zee dobberen in Ik neem je mee. Om hen 
heen ligt de zee vol met tekeningen van vissen. Teken een vis op een stevig vel papier en kleur ’m 
in. Teken daarna precies dezelfde vis op een ander vel en kleur die hetzelfde in. Doe dit een aantal 
keer en zorg ervoor dat er telkens paren ontstaan.  
Tip! Kinderen vinden het vaak leuk om elkaar precies na te doen. Laat het ene kind een vis tekenen 
en inkleuren terwijl het andere kind hem/haar precies nadoet. Daarna wisselen de kinderen van rol. 
Leg alle vissen omgekeerd neer. Ga nu op zoek naar de paren door om de beurt twee tekeningen om 
te draaien. 
 
Een frisse duik 
Een vis neemt ons mee de onderwaterwereld in. Snel zetten we onze duikbril op en bewonderen we 
de mooie vissen.  
Bekijk de onderwaterwereld in Ik neem je mee. Maak zelf een prachtige vis door die groot op een 
vel papier te tekenen of een kleurplaat uit te printen en die op te vullen met papier in felle kleuren 
met leuke motieven. Denk aan scrapbookpapier, cadeaupapier, kaftpapier, behangpapier en 
afbeeldingen uit tijdschriften.  
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