
Het prentenboek ‘Kun jij dit?’ vertelt het verhaal van Siem de 
schildpad en zijn vriendje Kasper de muis. Siem de schildpad 
wordt door aap, slang en leeuw uitgelachen, want hij kan niet wat 
deze stoere dieren allemaal kunnen. Gelukkig is er zijn vriend 
Kasper, die hem weer weet op te vrolijken.

Het boek daagt kinderen uit om te bewegen. Doe mee met Siem en 
Kasper en de andere dieren uit het boek!

Een paar tips en spelletjes:
•	 Voorlezen	en	bewegen. Op bijna elke pagina van het boek wordt er bewogen. Lees voor, 

sta dan op en doe de beweging samen met je kind. Ga dan weer zitten en lees weer een 
stukje verder.

•	 Het	boek	uit:	afgelopen?	Nee	hoor! Kan je kind nog meer dieren bedenken, en hoe bewegen 
die dan? Kan je kind dat voordoen? Misschien kun je in andere boeken of tijdschriften 
nog leuke dieren vinden die je kunt nadoen.

•	 Zoek	de	beweging.	Doe zelf een beweging uit het boek voor en laat je kind de juiste blad-
zijde erbij zoeken. Of laat je kind een beweging voordoen en zoek zelf de juiste pagina.

•	 Speel	het	verhaal	na.	Laat je kind het verhaal naspelen met zijn of haar knuffels. Heb je 
geen schildpad of muis in huis: een ander dier kan ook prima!

•	 Omrollen.	Ga stokstijf op de grond liggen. Lukt het je kind om jou om te rollen? En 
weer terug?

•	 Kun	jij	dit? Doe een beweging of houding voor. Kan je kind het nadoen? Of laat je kind 
iets voordoen en doe het zelf na. Maak het elkaar lekker moeilijk!

•	 Kaartspelletje.	Op het volgende blad zie je kaartjes met bewegingen uit het boek. Knip 
ze uit, schud ze door elkaar en leg ze naast elkaar. Doe nu elke beweging in de volgorde 
van de kaartjes. Doe het steeds sneller of... juist... heel... langzaam...

Veel plezier!
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Beweeg	mee	met	‘Kun	jij	dit?’!




