Activiteiten bij
Ik ben een kat!
Het belangrijkste thema van het boek is overeenkomsten en verschillen.
De kleine grijze huiskat Simon vindt dat hij net zo goed een kat is als de leeuw,
de tijger en het luipaard. De grote katten noemen eerst de verschillen tussen
hen en Simon, maar als ze de overeenkomsten tussen hen benoemen, blijken
dat allemaal eigenschappen die Simon ook heeft…dus hij is een kat!
Praten
 Ga met de kinderen in gesprek over overeenkomsten en verschillen. Vraag natuurlijk eerst wie er
thuis een kat als huisdier heeft. En wie heeft er een hond? Bespreek wat de overeenkomsten en
verschillen zijn tussen een kat en een hond, bijvoorbeeld ze hebben allebei vier poten, maar een
hond blaft en een kat miauwt.
 Ga met de kinderen in gesprek over de grote katten in het boek. Kun je deze katten ook in
Nederland tegen komen? Waarom zou de leeuw de koning van de jungle zijn? Wat is eigenlijk
een jungle? Je kunt in dit gesprek spelenderwijs de moeilijke woorden uit het boek aan bod laten
komen.
Bewegen
In het boek worden bij de grote katten karakteristieke bewegingen genoemd. Maak hiermee een
bewegingsspel.
- springen als een poema
- sluipen als een tijger
- rennen als een jachtluipaard
Je kunt eventueel nog bewegingen toevoegen die niet specifiek in het boek genoemd worden, zoals
je klauwen uitslaan of je snuitje wassen zoals katten dat doen.
Zingen
Op internet zijn verschillende liedjes over katten te vinden. Onderstaand liedje is betrekkelijk
eenvoudig en nodigt ook uit om met bewegen te combineren.

Kun jij sluipen als een kat? Ja! Zo, doe je dat! Maak nu maar een holle rug en… weer terug.
Kun jij blazen als een kat? Ja! Zo, doe je dat! Maak nu maar een bolle rug en… weer terug.
Kun jij drinken als een kat? Ja! Zo, doe je dat! Lik het schoteltje nu maar schoon, Voor een kat
heel gewoon. (Tekst en muziek Lin de Laat, uitgebracht op: Klim maar op mijn paard).
Knutselen
De kinderen mogen hun eigen ‘lapjeskat’ maken.
Teken op bruin karton een poes. Wanneer de kinderen nog
niet handig zijn met een schaar kun je de poezen al voor ze
uitknippen. Hetzelfde geldt voor de lapjes.
Benodigdheden:
 Bruin karton
 Zwarte stift
 Lijm
 Stukjes stof / lapjes
Schminken
Met slechts een paar kleuren waterschmink kun je de kinderen omtoveren tot ware katjes. De
voorbeelden geven een volledig geschminkt gezicht, maar dit kun je makkelijk vereenvoudigen tot
een snuitje en wat snorharen. Maak er een kattenfeest van!
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