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De Gruffalo  

Een Gruffalo? Wat is dat voor een beest? Vos, Uil en Slang 

hebben nog nooit van hem gehoord. Alleen Muis weet precies 

hoe hij eruitziet. Maar dat hij er echt eentje zou tegenkomen 

dat had Muis toch niet verwacht.

Auteur: Julia Donaldson

Illustrator: Axel Scheffler

Uitgever: Lemniscaat / Ik wil een prentenboek!

Tijdsduur

15 minuten 

Doel

Kinderen werken vanuit een prentenboek aan fonemisch bewustzijn, rijmen. 

 

Materiaal

• Prentenboek De Gruffalo

• Werkbladen rijmen met De Gruffalo

• Ouderbrief De Gruffalo met werkbladen

Voorbereiding

• Kaartjes van het werkblad rijmen met De Gruffalo

Introductie en instructie

De stichting ‘Geef mij maar een boek’ organiseert in 2017 voor het eerst de actie ‘Ik wil een 

prentenboek’. Tijdens de actieperiode is de klassieker De Gruffalo verkrijgbaar voor slechts 

2 euro, maar het is uiteraard ook te leen bij de bibliotheek. Rondom dit prentenboek zijn 

allerlei activiteiten georganiseerd. Zie voor meer informatie www.ikwileenprentenboek.nl. 

Knip vooraf de rijmkaartjes uit en lamineer deze om ze vaker te kunnen gebruiken. 

Lees het boek De Gruffalo aan de kinderen voor. 
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Werkwijze

Bespreek met de kinderen het boek. Over wie gaat het boek? Waarom is muis niet bang voor de 

Gruffalo?  Welke dieren komt de muis tegen in het bos voordat hij de Gruffalo ontmoet?  

Wellicht is het kinderen opgevallen dat het verhaal van de Gruffalo op rijm is. 

Vertel hen: ‘We gaan nu rijmen met dieren die in het boek voorkomen.’ Laat de kinderen de kaartjes 

zien met de afbeeldingen van de dieren: muis, vos, slang, uil.

Bespreek in willekeurige volgorde wat er op de andere rijmkaartjes staat. ‘Op dit kaartje staat een 

luis. Op dit kaartje zien we een bos. Hier staat een wang op.’ Deel vervolgens de kaartjes aan de 

kinderen uit. Zorg ervoor dat elk kind in elk geval één kaartje heeft.

Welk dier komt het eerste voor in het boek van De Gruffalo? (de muis). Welk kind heeft er een kaartje 

dat rijmt op muis? Vervolgens bespreekt u de dieren die de muis tegenkomt in het boek. Laat de 

kinderen de volgorde van de dieren benoemen en de bijbehorende rijmwoorden ontdekken. 

Nabespreking

Bespreek de activiteit na: Wisten jullie de volgorde van de dieren uit het boek nog? Welk rijmwoord 

vonden jullie het lastigst?

Het boek en het rijmspelletje kunnen ook goed thuis nog eens worden gelezen en gespeeld:  

zie hiervoor de ouderbrief. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan boekoriëntatie en het fonemisch 

bewustzijn. 
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slang wang

gang hang

muis huis

luis kruis

✂
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✂

uil huil

vuil muil

vos los

bos cross


