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tip 1
samen poezen

tip 3
ander gezichtspunt

tip 6
rad van tong

Nodig de kinderen uit om te verbeelden dat er
een poes op de schoot ligt. Vraag aan kinderen
die thuis een kat hebben om dat voor te doen.
Laat ze de kat aaien en voelen dat de poes op
schoot ligt te genieten.

Hoe beleeft de poes de situatie? Pas de tekst van
het gedicht aan vanuit het standpunt van de poes.
Hoort er dan ook een nieuwe titel bij?

Het is niet altijd peis en vree met een poes in
huis. Probeer de gekende tongbreker maar eens
uit: De kat krabt de krullen van de trap.

tip 4
poezengeluiden

tip 7
boekentips

De muziekjes uit de titel duiden op het spinnende geluid dat de poes produceert. Ga samen
met de kinderen na welke andere geluiden
ze ook nog kan maken. Miauwen, blazen en
sissen, grommen en krijsen. Wat betekenen die
geluiden?

Katten in boeken zijn legio. Verzamel boeken uit
de bibliotheek en leg ze in een cirkel en laat je
leerlingen de leuke boeken ontdekken. Enkele
voorbeelden:

Lees de eerste strofe van het gedicht voor, laat
de kinderen de tekst herhalen en het aaien
van de kat mee uitbeelden. Doe enkele keren
opnieuw en in hetzelfde ritme.
Na de eerste strofe springt de kat van de schoot.
Zie ze wegspringen.
Lees de tweede strofe. De kinderen zeggen na en
zien de poes terugkomen.

tip 2
klasgesprek
Het gedicht schetst een fijne relatie tussen
iemand met zijn huisdier. Dat kunnen een aantal
kinderen zeker herkennen. Start een klasgesprek
en bied ruimte om daarover te vertellen. Enkele
voorbeeldvragen: Zijn er ook kinderen uit gezinnen zonder huisdier? Hoe kijken zij hiernaar?

Het kan nog een fijn vertrekpunt zijn voor een
zoektocht naar andere dierengeluiden.

tip 5
axenroos
Voor wie de Axenroos gebruikt, biedt het gedicht een mooi voorbeeld van het genieten waar
de kat voor staat.
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prentenboek

Katten sparen

Lorna Sobie, Jesse Goossens (vert.)
Lemniscaat, 2019

poëziebundel

Dag poes!

Mies van Hout maakte de portretten. Bette Westera, Hans en Monique Hagen,
Koos Meinderts en Sjoerd Kuyper zorgden voor de gedichten.
Hoogland & van Klaveren, 2018

speelboek

Tangramkat

Maranke Rinck, Martijn van der Linden (ill.)
Lemniscaat, 2016

luisterboek

Jet Boeke leest Dikkie Dik Kattenbrokjes en 23
andere verhaaltjes

Jet Boeke
Rubinstein, 2016

informatief boek

De kat

Jozua Douglas
Reeks Willewete
Clavis, 2014

sprookje

De gelaarsde kat

In de reeks Er was eens … Sprookjes voor eerste lezers
Charles Perrault, Fabian Negrin (ill.), Elly Simoens (vert.)
De Eenhoorn, 2020

flapjesboek

Gek op katten

Hannah Porter, Marina Solodkaya (ill.)
Veltman Uitgevers, 2021

verhalenboek

Siepie

Annie M.G. Schmidt
Querido, 2020

zoekboek

Het jaar van Pablo

Julie Vangeel
Pelckmans, 2020

digitaal verhaal

Tom en Jerry

William Hanna en Joseph Barbera

tip:
Op YouTube vind je een fijne kamishibai-versie van Tangramkat door Inge Umans:
youtube.com/watch?v=_pUc-NyAiuA
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