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Actiefase
Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken.
Maar ze ligt wel vreselijk in de weg… Gelukkig heeft Kikker een
idee: met een ballon zweven ze over de tijger heen. Daarbij
kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Blaas je mee, zodat alle
dieren veilig aan de overkant komen?

Macrostructuur
Hoofdpersoon: de slapende

Plaats: de plaats zou de jungle

tijger.

kunnen zijn.
Tijd: op de dag dat tijger jarig is.

Startschop: tijger ligt te slapen

Gevoel: de dieren vinden het

en de dieren willen er langs met
hun ballonnen, zonder tijger
wakker te maken.
Plan: Kikker bedenkt dat de
dieren met de ballonnen over
de tijger heen kunnen zweven.
Om te zorgen dat tijger blijft slapen
wordt de hulp van de lezer/luisteraar
(“jij”) ingeroepen.
Terwijl Vos met zijn ballon over tijger
zweeft, blazen de dieren en jij
tegen de ballon.
Muis valt op de kop van tijger, we
moeten een slaapliedje zingen en
tijger wiegen.

spannend/ eng; ze zijn bezorgd.

Acties: aai over de neus van tijger.

Als Schildpad met de ballon over tijger
zweeft wordt ze wakker. Aai de
tijger over haar buik.
Ooievaar stapt over tijger heen maar laat
de ballon knappen.
Tijger is wakker geworden.

Ontknoping: De dieren

Eindgevoel: tijger is verrast.

feliciteren Tijger met haar
verjaardag en geven haar en
taart.
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Microstructuur
Voegwoorden:
Nevenschikkend: en, maar
Onderschikkend: want, namelijk

Belangrijke inhoudswoorden: de tijger,
andere dieren, een heleboel
ballonnen, voorbij, zonder, gelukkig,
kikker, een briljant idee, over, neus,
heel goed, nog steeds, te zwaar, naar
beneden, lager en lager, vos,
schildpad, de buik, heel zachtjes,
muis, precies, de kop, een slaapliedje,
het boek, een beetje, ooievaar, als
laatste, heel lange poten, voorzichtig
doen, verjaardag, een stukje taart
Lexicale werkwoorden: (heel diep)
Mental state werkwoorden:
slapen, wakker maken, (bij zich)
slim zijn, zorgen, slapen, meehelpen,
hebben, pakken, zweven, blijven
knap, klaarwakker zijn, willen,
(slapen), aaien, zakken, blazen,
Emoties: vindt het eng, vindt het
kijken, wakker worden- in slaap
heerlijk, spannend, nodig hebben,
vallen, lukken, loslaten, vallen, zingen, bezorgd
wiegen, oppassen
Uitdrukkingen:
in de weg liggen, haast hebben, dat
werkt (altijd), aan de beurt zijn, zo
hard als je kan (blazen), in slaap
vallen, per ongeluk, op het nippertje,
klaarwakker zijn, wat nu? verrassing!
gefeliciteerd!
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