
MONSTERS ONDER BEDMONSTERS ONDER BED
Voorlezen ‘monsters bestaan niet!’ Van Steve Smallman  

Vragen die je kan stellen voor het lezen: Waar denk je  dat het boek over zal gaan? Wat zie je op 
de cover van het boek? Hoe voelt de beer zich denk je? Waarom zou hij met een knuffel slapen? 

Vragen die je kan stellen tijdens het lezen: Hoe vond kleine beer zijn eerste nacht op zijn nieuwe 
kamer? Wie slaapt er ook alleen in een kamer? Heb je ook een knuffelbeer? Wat denk jij dat er 
onder het bed ligt? Heb jij ook wel eens sokken onder je bed liggen? Ben jij soms ook wel eens 
bang van de schaduwen tegen het plafond? Kan je nu een schaduw zien? Van wat is die schaduw 
afkomstig? … 

Overloop het verhaaltje: Vragen die je kan stellen na het lezen: Waarom kreeg kleine beer een 
nieuwe kamer? Wat gebeurde er allemaal toen hij alleen in bed lag? … 

Aanleren liedje ‘monster onder bed’ 

We leren het lied d.m.v. voor- en nazingen. We gebruiken de afbeeldingen om het refrein vanbuiten 
te leren. (Lesidee ‘monsters onder bed’ > documenten > ‘afbeeldingen monster onder bed’ 

Beeldende opdrachten 

Monsters knutselen kan je op verschillende manieren doen. Ik laat de kinderen erg vrij in het creëren 
van hun monster. Onderstaand geef ik enkele voorbeelden. 

Monsters knutselen uit klei 

- Geef elke leerlingen een stuk klei. 

- Laat hen een vorm kneden naar keuze en laat de vorm drogen. 

- Schilder de vorm nadat hij droog is in een kleur naar keuze of versier de vorm met allerlei 
materialen. (leuke stofjes met verschillende texturen om uit te kiezen zoals nep slangenleer, teddy-
wol, vissenschubben, … kralen, boomschors, knopen, papier, wiebeloogjes,… )  

Monsters knutselen met sokken 

- Voorzie voor elke leerling een sok.  

- Laat de leerlingen de sok versieren met allerlei materialen (leuke stofjes met verschillende 
structuren, kralen, boomschors, knopen, papier, wiebeloogjes… ) 

	 Monsters creëren op papier 

- Geef de leerlingen een A3 papier. 

- Laat de leerlingen een monster tekenen op het A3 papier.  

- Kleur het monster in met wasco’s en verf de achtergrond in 1 egale kleur. Kies je een warme kleur 
voor het monster, dan kies je een koude kleur voor de achtergrond. Zo creëren we een mooi 
contrast. 

LESVERLOOP

NIVEAU 1E GRAAD 

De leerlingen luisteren naar een verhaal over 
kleine en grote beer die te maken krijgen 

met bizarre monsters in hun slaapkamer. Ze 
zingen het liedje ‘het monster onder bed’ en 

knutselen hun eigen monster. 

Benodigdheden 
Boek ‘monsters bestaan niet!’ - Steve Smallman  

liedjestekst + akkoorden 
Het lied ‘Monster onder bed’ 

Afbeeldingen bij het lied 
Gitaar/piano indien je zelf begeleid 

Extra opdrachten 
Kleurplaat 
Monster-drama: wie kan er het beste brullen als een 
monster? Wie kan er luid brullen, of net heel stil? 

Doelen: verwijzing doelen ZILL 
Beeld: werken rond vormen: MUge2.1.4.1    
werken rond kleur: MUge2.1.5.2    
werken met verschillende texturen: MUge2.1.6.1 
schilderen: MUva3.1.3.1    
klei: MUva3.1.4.2    
werken met stof: MUva3.1.5.3 
Muziek: MUge2.2.3.1   MUva3.2.2.3 
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