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De nationale voorleesdagen zijn dit jaar van 24 januari tot 3 februari. Ons volgende project gaat over 
het prentenboek van het jaar: 
 
 
De tijger is in diepe slaap, maar ze ligt wel 
heel erg in de weg. Hoe kunnen de 
andere dieren er langs zonder dat ze de 
tijger wakker maken? Dat wordt 
spannend! 
 
 
 
17 en 18 januari We lezen het boek voor. De leidsters hebben in de bibliotheek een workshop gebaren 
over dit boek gevolgd, gegeven door “de Wapperkids”. Deze gebaren gaan we toepassen bij het 
voorlezen. De kinderen mogen natuurlijk meedoen! 
 
22 en 23 januari We starten met het bijbehorende werkje en maken een tijgermasker van een 
kartonnen bordje. Dit beplakken de kinderen met draadjes wol. 
Bij binnenkomst mogen de kinderen een vlaggetje kleuren of beplakken om een slinger voor tijger van 
te maken. 
 
24 en 25 januari Komt wethouder Ria Boere om 08.45 uur in de woensdagochtendgroep het boek 
voorlezen. Daarna leren we het lied van Dirk Scheele: Ik loop, ik loop: 
 
Ik loop, ik loop, ik loop en ik loop en ik loop nu als een beer. Wij lopen als een beer 
Ik stamp, ik stamp, ik stamp en ik stamp en ik stamp nu als een olifant. Wij stampen als een olifant 
Ik sluip, ik sluip, ik sluip en ik sluip en ik sluip nu als een tijger. Wij sluipen als een tijger 
Ik spring, ik spring, ik spring en ik spring en ik spring nu als een kikker. Wij springen als een kikker 
Ik vlieg, ik vlieg, ik vlieg en ik vlieg en ik vlieg nu als een vogel. Wij vliegen als een vogel 
Ik ren, ik ren, ik ren en ik ren en ik ren nu als een paardje. Rennen als een paardje, rennen als een 
paardje 
Ik sta, ik sta, ik sta en ik sta en ik sta nu als een boom. Stilstaan als een boom 
Ik zit, ik zit, ik zit en ik zit en ik zit nu als een leeuw, geeuw 
 
29 en 30 januari Er zit een knuffelmuisje op het hoofd van de grote knuffeltijger. Waar is muis? We 
oefenen de voorzetsels met de kinderen door de muis te verstoppen: onder, achter, naast de tijger. 
 
31 januari en 1 februari De juffen blazen ballonnen op en dan kijken we wat we daar allemaal mee 
kunnen doen! 
 
5 en 6 februari We doen de dieren na die in het boek voorkomen. De ooievaar maakt grote stappen, 
de kikker springt enz. 
 
7 en 8 februari lezen we het boek nog een keer.  
 
12 en 13 februari De kinderen die dit willen mogen als tijger geschminkt worden en nemen daarna 
het masker mee naar huis. 
Gedurende het project  luisteren we een paar keer naar het lied dat speciaal voor het boek 
geschreven is: “Er ligt een tijger in de weg”.   


