
Tips voor ouders en andere voorlezers 
 
Alle dieren nodigen uit om op een andere manier te gaan bewegen, waardoor telkens 
andere lichaamsdelen worden aangesproken om mee te doen. 
Als je een peuter of kleuter vraagt om net zo te bewegen als de dieren in het verhaal, dan 
komt het verhaal nog meer tot leven: de kinderen zijn dan de dieren die ze naspelen. 
 
Kan je deftig lopen, net als Moola de kraai? Kan je hippen, op twee voeten of dan op de een 
en dan op de ander? Hoe springt Winnie als Moola vooruit? Je krijgt vast ook heel sterke 
beentjes als je het iedere dag oefent! 
 
Kruipen en glijden als een slang over de grond, heel stil en langzaam of met schokjes ... Maak 
je helemaal klein en rek je dan uit zover als je kan, tot je vingertoppen en je tenen! De grond 
voelt ook heel fijn en stevig aan als je even uit wil rusten voor je weer verder gaat. 
 
Een kikker kan heel goed in en uit het water springen. Kun jij de kikkersprong ook doen? 
Maar de salamander kan bijna alles tegelijk bewegen: met kleine schokjes heel snel op en 
neer en heen en weer; op een steen aan de oever van een meer. 
 
Samen grapjes maken met het koalabeertje. Jullie staan tegenover elkaar alsof je in een 
spiegel kijkt, om beurten doe je een paar bewegingen voor bijvoorbeeld als Winnie. Wie de 
koala speelt doet het na. Dan andersom. 
-Begin met hele kleine bewegingen en maak ze als het goed gaat, steeds groter. 
- Je kan eindigen met gekke gezichten te maken voor elkaar! 
 
Om kangoeroesprongen te oefenen moet je, denk ik, wel even naar buiten: grote sprongen 
vooruit, hupjes achteruit, met twee voeten opzij of van je ene been op het andere. En dan: 
alsof je over een slootje springt en op je billen landen! 
 
Als je net als de emoe wil bewegen, loop je een deftig aanstellerig rondje door de kamer en 
rol je lekker met je ogen heen en weer. Je nek en je rug kunnen ook heel goed kronkelen en 
je billen vol veren zwaaien van links naar rechts! 
Maar … dieren in de natuur kunnen opeens iets spannends horen: misschien komt er een 
leeuw of een tijger aan (Grrrr) en dan staan ze heel stil alsof ze bevroren zijn. Dit kan je wel 
een paar keer achter elkaar oefenen en dan gaat het steeds beter. 
De laatste keer dat je het doet ben je zo blij dat je veilig bent, dat je lekker ontspannen naar 
de grond smelt. 
Buiten kan je ook nog de snelle hupserige ren-loop van de emoe oefenen alsof je Winnie en 
Moola met je mee terug draagt naar de stam. 
 
De stam gaat helemaal uit zijn dak en iedereen gaat dansen. Ze zijn heel blij dat er weer 
water is voor de hele stam. Stel je voor dat er bij ons geen water meer uit de kraan zou 
komen ... en dan lukt het jou en is er weer water voor iedereen! 
 
Zet op You Tube het volgende liedje aan: 



Shakira- Waka Waka (This time for Africa) Official 2010 FIFA Worldcup Song en ga lekker uit 
je dak dans alsof je de winnende goal hebt gemaakt, want een voetbalclub, of een andere 
sportclub zoals handbal of hockey, geeft ook een stamgevoel! 
 
Veel plezier! 


