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KINDERBOEKENWEEK 2019

REIS MEE MET 

Loek en Mila



ik zie, ik zie wat jij niet ziet 

‘ga je mee Loek?  

ik ga op reis.’  

Mila zit op de grond.  

‘hoe dan?’ vraagt Loek.  

‘op dit kleed.  

kom snel, we gaan.’  

Loek springt op het kleed.  

‘Aap en Beer, hou je goed vast.’ 

het kleed stijgt op  

en vliegt de lucht in.  

door een wolk.  

langs een gans.  

wat zien ze veel.  

een boot in de zee.  

een trein op het spoor.  

een fiets op de weg.  

ze zijn nu heel hoog.  

de stad wordt piep-klein.  

©maluprojecten  | www.loekenmila.nl



'ik weet wat', zegt Loek. 

'we doen een spel. 

ik ga eerst. 

Mila, kijk! daar! 

ik zie, ik zie wat jij niet ziet!’ 

‘waar? ik zie niks hoor.’ 

'daar die stip in het groen. 

kijk goed, de stip is zwart met wit. 

wat denk je dat het is?' 

'een bal?' vraagt Mila. 

'dat kan niet’, zucht Loek. 

'die is toch veel te klein?' 

'een huis dan?' 

'ook niet. 

je mag nog één keer,  

dan ben je af.’ 
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Wat ziet Loek?  
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daar die stip in het groen 

kijk goed, de stip is zwart met wit. 

wat denk je dat het is?



Wie ziet het? Volg de lijn.  
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ik spring laag bij 
de grond

ik vlieg hoog in 
de lucht

wij staan op de 
grond



Wie ziet het? Trek een lijn. 
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Wie ziet het? Trek een lijn 
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ik lig op de grond

ik ben in de ruimte

ik vlieg door de 
lucht

ik sta op de grond

ik duik in zee
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Loek droomt. 

hij is op reis 

en vliegt op een kleed.

Mila droomt ook. 

ze zit op de rug  

van een meeuw.



 

 

 

 

 

©maluprojecten  | www.loekenmila.nl

d
it
 b

e
n
 i
k

m
ijn

 d
ro

o
m

re
is



 

     

Lesidee 1  Ben ik een vogel of een kikker? 

Nodig:   digibord 

Doel:   perspectief herkennen 

Extra doel:  bewegen  

Voorbereiding:  foto’s verzamelen met verschillende perspectieven 

Voorbeelden:  kikkerperspectief      ooghoogte    vogelperspectief 

Activiteit:  

Vertoon een serie foto’s op het digibord die genomen zijn vanuit verschillend 

perspectief.  

Er zijn 3 mogelijkheden: vogelperspectief, kikkerperspectief en gewone ooghoogte.  

Bij de vertoonde foto springen de kinderen omlaag als een kikker, maken 

vliegbewegingen met hun armen als een vogel of ze blijven stil staan. 

Lesidee 2   ik zie, ik zie wat jij niet ziet 

Nodig:   gymzaal  

Doel:   woordenschat en onderlinge verbanden 

Extra doel:  bewegen  

Voorbereiding:  speeltoestellen klaar zetten 

Voorbeelden:  boot: mat  trein: bank  vliegtuig: klimrek 

Activiteit:  

leerkracht roept: ik zie, ik zie wat jij niet ziet, ik zie een haai/ik zie een koe in het 

weiland/ik vlieg door een wolk 

Leerlingen laten weten met welk vervoersmiddel ze reizen. Er zijn 3 mogelijkheden: 

een boot op zee, een trein op het land en een vliegtuig in de lucht. 

Spreek af wat welke toestellen een boot, een trein of een vliegtuig zijn. 

Laat de kinderen in een kring rondlopen. Op het moment dat je zegt wat je ‘ziet’, 

rennen de kinderen naar boot/trein/vliegtuig. 
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Les idee 3   lucht, land of zee 

Nodig:   bal 

Doel:   woordenschat en onderlinge verbanden 

Extra doel:  bewegen  

Voorbereiding:  --- 

Voorbeelden:  lucht: meeuw land: gras  zee: haai 

Activiteit:  

Een groep leerlingen staat in een cirkel, met 1 leerling in het midden. De leerling in 

het midden heeft de bal vast. Dan gooit hij/zij de bal naar iemand, en zegt: lucht (of 

land of zee). Wacht tot de leerling de bal goed vast heeft. Daarna telt iedereen tot 5 

(leerkracht geeft tempo aan).  

De leerling die nu de bal heeft, moet binnen de 5 tellen een ding of dier noemen dat 

je ziet in de lucht ( of op land of in zee). Als het lukt in de 5 tellen, krijgt de leerling in 

het midden de bal terug. Als het niet lukt, moet hij/zij nu in het midden. Je bent ook 

‘af’ als je iets noemt dat al eerder genoemd is.  

 

Les idee 4   ik reis met … 

Nodig:   tekenmateriaal 

Doel:   verschil in perspectief en landschap 

Extra doel:  creatief   

Voorbereiding:  print voor elke leerling een vel met 3 ramen  

Voorbeelden:  boot-raam  vliegtuig-raam  trein-raam 

 

 

Activiteit:  

Leerlingen tekenen wat ze zien uit het raam van een vliegtuig, boot, trein. 
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Les idee 5  ik ben een vogel en ik zie … 

Nodig:   schrijfmateriaal 

Doel:   verplaatsen in een dier met ander perspectief 

Extra doel:  creatief  schrijven 

Voorbereiding:  --- 

Voorbeelden:  --- 

Activiteit:  

leerlingen schrijven een verhaal dat begint met: Ik ben een vogel en ik zie …. 

 

Les idee 6  ik ga op reis en neem mee … 

Nodig:   --- 

Doel:   onthouden en reproduceren 

Extra doel:  --- 

Voorbereiding:  --- 

Voorbeelden:   

Leerling 1:Ik ga op reis en neem mee: een koffer 

Leerling 2:Ik ga op reis en neem mee: een koffer en een tandenborstel 

Leerling 3:Ik ga op reis en neem mee: een koffer, een tandenborstel en een pyjama. 

Activiteit:  

De leerling die mag beginnen verzint iets wat hij/zij op reis meeneemt. De volgende 

voegt daar iets aan toe, derde leerling voegt een derde item toe…etc. Het spel is 

afgelopen als niemand de volgorde meer weet. 
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Les idee 7  memory-spel 

Nodig:   knipvellen voertuigen 

Doel:   woordenschat, dubbelwoorden, geheugen 

Extra doel:  —-  

Voorbereiding:  plastificeren van de memorykaarten 

Activiteit:  

speel het klassieke memoryspel met de voertuig-kaarten 

 

Les idee 8  ‘levend’ memory-spel 

Nodig:   knipvellen voertuigen 

Doel:   woordenschat, dubbelwoorden, geheugen 

Extra doel:  —-  

Voorbereiding:  plastificeren van de memorykaarten 

Activiteit:  

speel dit spel in de gymzaal of op het schoolplein. Deel de kaarten uit aan de 

leerlingen in de klas. De leerlingen mogen hun kaart niet laten zien aan de rest van de 

klas. Om de beurt mogen de leerlingen vragen aan een klasgenoot om zijn of haar 

kaartje te laten zien. Zijn ze een koppel, dan gaan ze samen apart staan.  
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© Alle teksten en illustraties in dit e-
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