
 
 

  

KANTJIL IS JARIG 
DOCENTENHANDLEIDING VOORBEREIDENDE LES 

 VOOR WIE  
Leerlingen van Groep 1-2 (PO) 
 
LEERDOELEN 
- Kleuters spelenderwijs kennis laten maken met 

Museum Volkenkunde.  
- Benoemen en herkennen van verschillende dieren en 

dansen als dieren. 
 
THEMA 
Dieren, feest, op reis 
 
SLUIT AAN BIJ 
IPC: Feest!,  
DaVinci: Verjaardag 

 
BEZOEKADRES 
Museum Volkenkunde 
Steenstraat 1 
2312 BS Leiden 
 
CONTACT 
Afdeling reserveringen 
088-0042830 

reserveren@volkenkunde.nl 

MUSEUMBEZOEK 
 90 MIN    
 

GROEPSINDELING 
Om het programma soepel te kunnen starten is het prettig als de 
leerlingen al zijn ingedeeld in groepen van maximaal 15 leerlingen. Per 6 
leerlingen zorgt de school voor minimaal 1 begeleider. Een begeleider of 
leerkracht zal de rol van Kantjil spelen op het feestje.  

ONTVANGST 
In het museum worden jullie ontvangen door een museumdocent. Hij/zij 
zal wijzen op de balie waar de groep aangemeld kan worden en op de 
garderobe voor het ophangen van de jassen en het opbergen van tassen. 
Hierna wordt de groep meegenomen het museum in. 

PROGRAMMA 
Bij een groep van meer dan 15 kinderen wordt deze in tweeën gesplitst. 
Beide groepen maken een puzzel op een rustige plek en gaan dan 
verschillende voorwerpen bekijken in het museum. Elk voorwerp heeft de 
vorm van een dier. De leerlingen nodigen dit dier uit voor Kantjil’s 
verjaardagsfeest. Bij elk voorwerp krijgt een aantal kinderen een sticker 
van dat dier. Tijdens het feest aan het einde van het programma spelen 
zij dit dier. Nadat alle dieren zijn uitgenodigd, komen de groepen samen in 
de feestruimte. De leerkracht wordt gevraagd om de handpop van Kantjil 
te bespelen. De kinderen geven, in hun rol van een van de dieren, een 
cadeau, een slinger een taart en een lied aan Kantjil. Aan het einde van 
het feest wordt er gedanst en gezongen. 

VERTRAGING 
Komen jullie later aan dan gepland? Neem dan contact op met het museum 
via telefoonnummer: 088-0042830. Als jullie te laat zijn wordt de 
oorspronkelijke eindtijd van het programma aangehouden en wordt het 
programma dus ingekort.  

TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! 
 

VOORBEREIDINGSLES 
 40 MIN    
Het online lesmateriaal bestaat uit een les over 
Museum Volkenkunde en een les ter voorbereiding op 
het programma  ‘Kantjil is jarig’ in Museum 
Volkenkunde. De les kan klassikaal gegeven worden of 
leerlingen kunnen meedoen met de les op hun eigen 
device d.m.v. de LessonUp app. 

TIJDSINDELING 

INTRODUCTIE MUSEUM VOLKENKUNDE  
 10 MIN   > slide 1 t/m 7 
 

VOORBEREIDINGSLES  
 30 MIN   > slide 1 t/m 12 
 

VOORBEREIDING 
• Bekijk het lesplan en lees deze handleiding. 
• Optioneel: laat de leerlingen voorafgaand 

aan de les de LessonUp app downloaden op 
hun eigen device. 

 

UITLEG LESSONUP 
• Klik hier om de les te openen. 
• Druk op de rode knop ‘Geef les’ rechts 

bovenaan de pagina en start de les. 
• Als je vragen digitaal wilt laten 

beantwoorden, kunnen de leerlingen met 
een device meedoen. Ze loggen linksonder 
middels de inlogcode in. 

• Zet naar gelieven het geluid uit van de 
interactieve vragen. Onderaan de pagina 
staat een vink bij geluid. Klik de vink uit. 

 
 

https://www.lessonup.com/app/plan/rpKbYQo6rtr5HMycA/feest-in-noord-amerika
https://www.lessonup.com/app/teach/rrrwBzEi9DavA3Pjz/NNqPJrwMxseaKoo6r/#NNqPJrwMxseaKoo6r-idx=0&NNqPJrwMxseaKoo6r-total=0


  

Sleepvraag 
Tijdsduur: 2 minuten 
Vertel: hij woont niet in Nederland, maar ver weg in een ander land. Dat land heet Indonesië. Kantjil woont daar in het 
oerwoud.    
Vraag: hoe ziet een oerwoud eruit? 
Doe: sleep Kantjil naar de juiste afbeelding. 
 

SLIDE 3 

Tijdsduur: 1 minuut 
Vertel: binnenkort gaan wij naar Museum Volkenkunde en daar is het feest! Voor wie is dat feest eigenlijk? Het is het 
verjaardagsfeest van Kantjil. Maar wie is Kantjil dan?  Kantjil is een dwerghertje. Je ziet hem hier staan. Wat een leuk 
beestje, hè? Op de volgende slide staat een filmpje over dit dwerghertje. 
 
 

SLIDE 1 

SLIDE 2 

Videofragment 
Tijdsduur: 1 minuut 
 
Speel de video af. 
 



    

Slide 5 

Tijdsduur: 2 minuten 
Vraag: wat doen kinderen in andere landen op hun verjaardag? (ervaringsverhalen uit de klas) 
Vertel: in Mexico spelen ze met een piñata. Een piñata kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld van een dier, 
en er zitten snoepjes in. Welke vorm heeft deze piñata? (Antwoorden: een ster) Hoe komen de snoepjes eruit? 
(Antwoord: Als het je lukt om de piñata te raken met een stok komt er allerlei lekkers uit!)  
 
Op de volgende slide is een filmpje te zien waarin een verjaardagsfeestje plaatsvindt met een piñata. 

Openvraag  
Tijdsduur: 5 minuten 
Vertel: in het museum mogen jullie meehelpen om het feestje voor Kantjil te organiseren. Wat doe je zelf allemaal 
op je verjaardag? Eet je een lekkere taart? Wat nog meer?  
Mogelijke antwoorden: cadeautjes, taart, slingers, liedjes, familie en vrienden. 

Extra opdracht: maak eventueel een getekend woordweb. Laat de leerlingen tekeningen maken van hoe hun 
verjaardag eruit ziet. Plak de tekeningen vervolgens in het woordweb. 

SLIDE 4 

SLIDE 6 

Videofragment 
Tijdsduur: ½  minuut 
 
Bekijk de video met de klas. 



 

  

  SLIDE 7 

Tijdsduur: 1 minuut 
Vertel: lekker eten hoort ook op een verjaardagsfeest. Kinderen in China eten lange noedels voor een lang leven en 
zingen doen we natuurlijk ook. Wie kan er een verjaardagslied over ‘’lang leven’’ ? 
 
 
 

SLIDE 8 

Tijdsduur: 1 minuut 
Vertel: op je verjaardag is het allerbelangrijkste: samen zijn! Daar wordt iedereen blij van. Alleen Kantjil krijgt nooit 
visite op zijn verjaardag. Daar gaan wij verandering in brengen. Helpen jullie mee? Wij gaan in het museum op zoek 
naar de vrienden van Kantjil om ze uit te nodigen op het verjaardagsfeest. 
 

SLIDE 9 

Sleepvraag 
Tijdsduur: 5 minuten 
Vertel: in het museum zijn géén echte dieren, maar dieren van steen of hout. Hier zie je een aantal dieren die we 
gaan tegenkomen.  
Vraag: welke dieren herken jij?  
Antwoord: olifant, haan, schildpad, paard.     
Sleepvraag: weet je ook welke geluiden deze dieren maken? Sleep het juiste geluid naar het bijbehorende dier. 
Antwoord: A. Paard - B. Olifant - C. Haan - D. Schildpad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE 10 

Tijdsduur: 4 minuut 
Vertel: de dierenvrienden van Kantjil wonen verspreid over de hele wereld. We moeten dus de wereld rondreizen om  
zijn vriendjes uit te nodigen! Hier zie je de wereld. 
 
Klik op de hotspots om te zien waar alle landen liggen op de wereldkaart en zie welke vrienden van Kantjil daar wonen. 
 
Extra informatie docent: in Noord-Amerika woont de schildpad. In Nederland wonen natuurlijk de leerlingen zelf, zij  
zijn ook vrienden van Kantjil. In het continent Afrika woont de haan, in Japan woont het paard en in Indonesië de olifant. 
 

SLIDE 11 

Geluidsfragment – zing mee 
Tijdsduur: 5 minuten 
Vertel: overal op de wereld zingen mensen liedjes als het feest is. Omdat Kantjil uit Indonesië komt, gaan we 
speciaal voor hem een Indonesisch verjaardagsliedje leren. Dan kunnen we dat voor hem zingen als we in het 
museum zijn.   
Doe: start het liedje en zing mee. 
 

SLIDE 12 

Tijdsduur: ½ minuut 
Vertel: hebben jullie ook al zin in het feestje van Kantjil? Tot in het museum! 


