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Dit is een kort verhaal. Waarom is het kort? Omdat het bedtijd 
is. Het verhaal gaat over jou. Jij ging slapen. En toen was het 
verhaaltje alweer uit. Ja… maar eerst ving ik een monster. Het 
ideale prentenboek voor ieder kind dat nooit genoeg krijgt van 
voorlezen!

MONSTERVERHAAL
De jongen wil geen kort verhaal. Hij verzint er steeds een 
stukje bij. Kun jij dat ook? We gaan samen een monsterverhaal 
bedenken.

Grote kring: voorlezen, praten over het boek, een verhaal bedenken
Nodig: voorleesknuffel van het monster, extra werkblad Verhaalkaartjes 

Introductie van het boek
Bekijk samen de voorkant en lees de titel voor. Vraag: Wie is de ‘ik’ uit 

de titel, denk je? Wat moet de jongen eigenlijk gaan doen in plaats van 

monsters vangen? (slapen) Waaraan kun je dat zien? (Hij draagt een 
pyjama.) Wat zal er gaan gebeuren, denk je?

Voorlezen
Lees het boek interactief boek voor. Gebruik daarbij de voorleesknuffel 
van het monster. Laat tijdens het voorlezen het monster meebewegen. 
Stel vragen, luister met interesse, laat stiltes vallen en geef de kinderen 
de ruimte om mee te denken en te reageren. Mogelijke vragen zijn:
•  Waarom zegt de voorlezer dat het verhaal kort is? Wil de jongen een 

kort verhaal, denk je? Waarom niet?

•  Hoe vangt de jongen de monsters? Wat doet hij met ze?

•  Hoe zien de monsters eruit? Welk monster vind je het engst, grappigst, 

mooist, schattigst, ...?

•  Lijk jij op de jongen? Wat doe jij als je geen zin hebt om te gaan 

slapen?

•  Is het verhaal nu écht uit? Waarom wel / niet? 

•  Wat vind je van het einde? Hoe gaat het verhaal nu verder, denk je?

Na het voorlezen
•  Lees de eerste bladzijde nog eens voor. Pak dan één van de 

verhaalkaartjes met monsters (zie onderwijs.cpnb.nl). Vraag: Hoe ziet 

het monster eruit? Laat de kinderen het monster beschrijven. Kunnen 

jullie ook een naam bedenken voor dit monster?

•  Pak daarna één van de kaartjes met een voorwerp. Vraag: Wat gebeurt 

er met het monster? Laat de kinderen zelf bedenken wat er gebeurt en 
dit vertellen. En daarna? Is het verhaal nu uit? Nee, hè? Pak nog een 
kaartje met een monster of een voorwerp. Laat de kinderen met de 
kaartjes hun eigen verhaal verzinnen. Stimuleer ze om het verhaal zo 
lang mogelijk te maken.

MONSTERS VANGEN
Groepsles: bewegen
•  Bespreek kort hoe je monsters 

kunt vangen. Met een net, 
een hoepel, een touw, ... 
Speel daarna een of meer 
vangspellen.

•  Geef enkele kinderen een hoepel. Zeg: 
Maar eerst ving ik een monster... De kinderen met de 
hoepels gaan de monsters vangen.

•  Verdeel de groep in soldaten en monsters. De monsters hebben 
lintjes in hun broek (staarten). De soldaten proberen bij de monsters 
de staarten eraf te trekken. Wie heeft de meeste staarten?

•  Alle kinderen staan aan één kant. Aan de andere kant staat een 
tikker. De tikker trekt een monsterbek. Wie oversteekt zonder de 
‘monsterbek’ mag getikt worden.

DOBBEL EEN MONSTER + WERKBLAD
Zelfstandig werken: knutselen, rekenen
•  Kijk voor een voorbeeld op onderwijs.cpnb.nl.
•  Bekijk samen de monsters op het schutblad. Ze zien er allemaal 

anders uit. Hoeveel poten hebben ze? Hoeveel ogen? Hoeveel 
tanden?

•  Geef ieder kind een werkblad, klei en materialen om een monster 
mee te maken. Denk aan: stukjes van rietjes, (ijs)stokjes en chenille 
voor de poten en staart, wiebeloogjes, kralen, knoopjes en 
driehoekjes (van foam) voor de tanden.

•  Laat de kinderen een lijf kleien van een monster.
•  Gebruik afhankelijk van het niveau van de kinderen een dobbelsteen 

met drie of zes cijfers, of stippen. Laat de kinderen om de beurt 
gooien. Ze kiezen steeds wat ze op hun monster gaan maken, en 
nemen zoveel stukjes. Bijvoorbeeld bij 3: drie poten van rietjes.  
Die maken ze op hun monster. Op het werkblad schrijven ze bij het 
juiste onderdeel hoeveel stukjes ze gebruikt hebben.

monsters
Thema’s:

Op onderwijs.cpnb.nl
• Werkblad Maar eerst ving ik een monster

• Extra werkblad Verhaalkaartjes

•  Animatie én liedje bij Prentenboek  

van het jaar
• Tips om verder te lezen 

• Vele extra’s!

Voorlezen maakt je leuker

Leuk vanaf4 jaar

slapengaan

fantasie

cirkelverhaal


