
 

 
 

Ik ben een leeuw 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen leeuwentemmertje. Leeuwentemmer Sassa presenteert de 

wilde leeuw Toto. De leeuw kan allemaal trucjes. Rondjes draaien, pootjes geven…. 

Dan wil Sassa dat Toto op het krukje gaat staan, maar dat durft Toto niet. Leeuw 

Toto gaat naast het krukje staan. Maar zo moet dat niet! zegt leeuwentemmer 

Sassa. De leeuw vindt het eng om op de kruk te staan en de leeuw ontsnapt. Koning 

Koos en Sassa moeten hem vangen. 

Moeilijke woorden:  

wild, ontsnapt, kruk, kunstjes, vangen, brullen. 

Voor het kijken:  

Zorg voor oude sokken en bierviltjes. Een leeuw heeft mooie manen om zijn hoofd. 

Teken voor elke peuter op een bierviltje in het midden het gezicht van een leeuw, De 

kinderen mogen zelf het viltje met verf geel/ oranje schilderen. Daarna mogen ze 

met een stift streepjes tekenen vanaf het gezicht naar de buitenkant van het 

viltje. Als de leeuwen klaar zijn kunnen ze aan een oude sok geniet worden. Laat de 

kinderen de sok om hun hand doen. Daarna kunnen ze met de gemaakte 

handpoppen circus spelen. 

  



 

 
 

Doe- activiteit:  

Laat de kinderen leeuwentemmer spelen. Zorg voor hoepels. De ene helft van de 

groep is temmer, de ander is leeuw. Neem zelf ook een hoepel en doe samen met 

één peuter voor wat de peuters mogen doen.  

Als je in je handen klapt mag de leeuw mag door de hoepel kruipen die de temmer 

vasthoudt. Daarna mag de leeuw om de hoepel lopen die de temmer op de grond 

legt. Vervolgens mag de leeuw zo klein mogelijk in de hoepel gaan liggen. De temmer 

mag steeds in zijn handen klappen als je iets anders gaat doen.  

Taal- activiteit:  

Interactief voorlezen 

Tito leeuwentemmer (voor één nacht) 

Guido van Genechten 

Uitgeverij Clavis, 2006 

ISBN: 90448 05924  

Richt een verteltafel in waar alles om het circus draait. Op de tafel ligt bijvoorbeeld 

een clownsneus, dierenknuffels en een hoepel. De kinderen mogen de tafel verder 

aanvullen. Lees het boek voor aan de kinderen. Stel de kinderen na het lezen wat 

vragen. Welke dieren kom je in het circus tegen? Wat doen deze dieren daar? Wat 

voor andere dingen kom je tegen in een circus? Zijn de kinderen wel eens in een 

circus geweest? Nu mogen de kinderen met de spullen van de verteltafel zelf circus 

gaan spelen. Wie is de leeuw? Wie gaat hem vangen? 

 

 


