Activiteiten bij
Krabbel & Nies
en de grote kattengriezel
De avonturen van twee zwerfkatten
Krabbel en Nies beleven veel spannende avonturen. Wat denk jij
dat de katten nog meer beleven?
Maak voor ieder kind een kopie van de binnenkant van het
boek, waar dertien dieren staan afgebeeld. Vraag kinderen om
één dier uit te kiezen en dit uit te knippen.
Verdeel de kinderen in maatjes. Samen hebben de kinderen nu
twee dieren. Welk avontuur gaan deze twee dieren samen
beleven? Geef kinderen de opdracht om samen te verzinnen
welk avontuur de dieren beleven.
Extra: vertel een paar avonturen in de kring!
Dieren en emoties
Nies is een dappere zwerfkat. Krabbel is soms een beetje bang. Welke emoties kunnen dieren nog
meer hebben?
Maak kaartjes met emoties. Schrijf de emotie op én gebruik een symbool om de emotie duidelijk te
maken. Verzamel daarnaast verschillende dieren (bijvoorbeeld afbeeldingen of plastic poppetjes).
Vraag kinderen de dieren en de emoties te koppelen. Bespreek dit na in een kringgesprek. Je kunt,
afhankelijk van het gesprek, verschillende vragen stellen:
 Kunnen dieren blij zijn? Hoe zie je dat aan dieren?
 Zijn er nog verschillen tussen dieren? Kan een hond wel blij zijn maar een rups niet?
 Kan een dier een emotie leren denk je?
 Zou een dier ook jaloers kunnen zijn? Of verdrietig?
Een verhaal afmaken
Kies een verhaal dat je aanspreekt. Kies een spannend moment in het verhaal en stop met voorlezen.
Vraag kinderen zelf het verhaal af te maken.
Voorbeeld: in het verhaal Loedwieg (pagina 36) stopt er ineens een rode sportwagen waar een man
met een hond uitstappen. Nies en Krabbel schrikken van de hond. Stop met lezen na het
tekstfragment: ‘Dat zijn vast de nieuwe bewoners.’, zegt Krabbel. ‘Een man en een hond’, mompelt
Nies. ‘Zouden we ooit nog in de kelder kunnen slapen?’.
Geef kinderen de opdracht het verhaal verder te bedenken.

Luisteren en tekenen
Veel verhalen gaan over de ‘kattenverschrikker’. Lees een verhaal voor waar Krabbel en Nies praten
over de kattenverschrikker. Vraag kinderen tijdens het luisteren de kattenverschrikker te teken. Hoe
zou de kattenverschrikker eruit zien? Vraag kinderen daarna om hun tekening aan hun
schoudermaatje te laten zien. Zijn de kattenverschrikkers die zij getekend hebben heel verschillend?
Vraag kinderen de verschillen te benoemen.
Drama
Kies één verhaal. Lees dit vaker voor en betrek kinderen bij het verhaal. Vat het verhaal met kinderen
samen. Je kunt hier picto’s voor gebruiken.
 Over wie gaat het verhaal?
 Welke dieren zijn er nog meer?
 Waar speelt het verhaal zich af?
 Wat gebeurt er?
Als je gecontroleerd hebt dat de kinderen het verhaal begrijpen, speel je het verhaal samen of in
groepjes na.
Groepsgesprek naar aanleiding van een verhaal
Kies een verhaal dat je aanspreekt en waar een interessant thema aan bod komt. Bedenk vragen
voor een groepsgesprek.
Voorbeeld: In het verhaal Toch een Grote Kattengriezel? (pagina 73) zijn Krabbel en Nies bang voor
een tankwagen met een lange slurf. De eenden hebben hen namelijk wijs gemaakt dat de tankwagen
katten opzuigt. Het thema ‘bang zijn’ kun je met kinderen bespreken.
Praat eerst met kinderen over de angst van Krabbel en Nies:
 Waar zijn Krabbel en Nies bang voor?
 Hoe kun je merken dat zij bang zijn?
 Hoe worden zij gerustgesteld? (wanneer zijn zij niet meer bang?)
Verbreed daarna het gesprek:
 Waar zijn katten nog meer bang voor denk je?
 Waar ben jij bang voor? Wat doe jij wanneer je bang bent? Hoe zorg je dat je niet
meer bang bent?
 Zijn er dingen waar heel veel kinderen bang voor zijn?
 Zijn er dingen waar niemand bang voor is denk je?
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