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SSaamm  iinn  hheett  ooeerrwwoouudd
Het grote bewegingszoekboek

met Tommie de kameleon

Sam in het oerwoud
Aapje Sam is dol op avontuur. In het oerwoud ontmoet hij 
Tommie de kleine kameleon. Tommie speelt verstoppertje met zijn 
papa, maar kan hem nergens vinden! Samen gaan Sam en Tommie op 
zoek. Ze krijgen hulp van heel wat dieren in het oerwoud. Zoek je mee?

Kun jij op elke pagina papa kameleon en het blauwe 
kevertje vinden? Papa kameleon heeft zich éxtra 
goed verstopt, voor de super speurneuzen!
Alle bewegingen die de dieren maken, kun je zelf nog 
eens nadoen! Beweeg je mee met Sam en Tommie? 

Een kleurrijk bewegingszoekboek voor urenlang 
kijk- en speelplezier. Voor speurneuzen vanaf 4 jaar.
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Ga naar www.lotje.online
voor mooie kleurplaten, 
nog meer bewegingen 
en tips waar je papa 
kameleon kunt vinden!

Kun je ons vinden?

TEKEN EEN DIERTEKEN EEN DIER
WORKSHOP

GI-GA-GROENE

VOOR GROEP 1 T/M 8

www.lotje.onlinewww.deschrijverscentrale.nl

Tijdens de Kinderboekenweek 2022 
gaat Lizelot Versteeg met de kinderen onderzoeken 

hoe je met simpele vormen een dier kunt tekenen. 
We bekijken verschillende manieren van tekenen 

(of illustreren zoals dat zo mooi heet). Daarna laten we onze 
fantasie de vrije loop en bedenken we samen een fantasiedier! 

Tussendoor komen we lekker in beweging, om de inspiratie  
een beetje ‘los te schudden’. En dan is het tijd om aan de slag 

te gaan met je eigen tekening. Dat kan je lievelingsdier zijn, een 
dier waar je veel bewondering voor hebt, of een zelf bedachte 

nieuwe diersoort! 

Deze workshop is geschikt voor alle 
groepen van de basisschool, aangepast 

aan het niveau van de kinderen. 
Succes en plezier 

gegarandeerd! 


