
Lessugesties bĳ ‘Dag Poes!’
Naar aanleiding van het prentenboek ‘Dag Poes’ kunnen veel activiteiten worden ontplooid 
met kinderen in alle leeftĳden. 

Tekenworkshop poezenportret

Teken een portret van je lievelingskat

Een portret is een afbeelding van een hoofd met hals en schouders.
Teken met oliepastelkrĳt of schilder met verf.
Gebruik je lievelingskleuren.

Praten over gevoelens

De poezen in ‘Dag poes’ beelden allemaal een gevoel of gemoedstoestand uit.
Dit zĳn de gevoelens die worden uitgebeeld:

- Goedemorgen uitgerust
- Hondenweer sjaggerĳnig
- Streel me verleidelĳk
- Winter beteuterd
- Vliegensvlug geconcentreerd
- Mag het ietsje meer zĳn? zeurderig
- Aftelversje geschrokken
- Luikje beledigd
- Op de vensterbank relaxt
- Poesje Wrauw boos
- In de war verward
- Tikkertje nieuwsgierig
- Poezebeest angstig
- Kom jĳ eens hierrrrr stiekem
- Miss poes gelukkig
- Hoezo? aanwezig
- Geheimen zorgzaam
- Zilvervoetje arrogant
- Maaltĳdmuis op jacht / gulzig
- Felix Domesticus relaxt

De gedichten vertellen hun eigen verhaal daarbĳ.

Je kunt met kinderen over deze gevoelens praten.

Bĳvoorbeeld:
Lees het gedicht ‘luikje’ voor. De kat is beledigd. Leg uit wat dat is en hoe dat voelt.
Vraag aan de kinderen of ze ook wel eens beledigd zĳn. Waar kwam dat door?

Lees het gedicht ‘Miss Poes’ voor
Vraag aan de kidneren of ze ok wel eens heel erg gelukkig zĳn. Waarvan werden ze zo gelukkig?

Lees het gedicht ‘Hondenweer’ voor.
De kat die je er bĳ ziet, ziet er erg somber uit. Vraag aan de kinderen of ze iemand kennen die wel eens
zo kĳkt. Voelen ze zich zelf ook wel eens zo, als het regent bĳvoorbeeld?



Of lees het gedicht ‘geheimen’ voor.
Vraag aan de kinderen of ze ook wel eens hun geheimen vertellen aan hun huisdier.
Hoe voelen ze zich dan?

Woord afplakken

Een of meerdere woorden in een gedicht afplakken is een leuke manier om kinderen goed naar 
een gedicht te laten kĳken of luisteren.

Kinderen moeten raden wat het woord is dat wordt overgeslagen. Als ze het juiste woord hebben 
geraden lees je het gedicht nog eens helemaal voor.

Bĳvoorbeeld: haal de woorden  muis / muizen weg uit het gedicht ‘Maaltĳdmuis’

Maaltĳd...

Ik heb een ... in mĳn gedachten,
een moddervette maaltĳd ...
Maar ik mag geen ... vangen.
Mensen zeggen: ‘Poesje hou je klauwen thuis!’
Maar zelf zitten ze van kip te smullen
of van zalm, gebakken op de huid.
En is er weer een baby’tje geboren,
eten ze zelfs ... op beschuit.
Mensen, mensen, stop met klagen
en laat mĳ op ... jagen.

Bĳ het gedicht luikje kun je ‘deur’ afplakken
Bĳ het gedicht winter kun je ‘vogel’ afplakken
etc...

Toneelspelen

Hoe ziet teleurgesteld er uit? Hoe ziet gestrest er uit, of stiekem?
Vraag kinderen of ze het met hun gezicht en houding uit kunnen beelden.

Verhaaltje verzinnen

Laat kinderen een klein verhaaltje verzinnen bĳ het gevoel in één van de tekeningen.
Bĳvoorbeeld bĳ ‘Kom jĳ eens hierrrrr’
De kat die je daar ziet heeft stiekem een vis gevangen. Herkennen de kinderen dit?
Laat kinderen vertellen over een situatie waarin iemand iets stiekems heeft gedaan.

Zingen

Het eerste deel van Poesje wrauw is geschreven op de melodie van Poesje mauw. 
Je kunt dit gedicht dus ook zingen met elkaar. 


