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Griezelen 

Dit boek hoort bij de Kinderboekenweek. 
In die bijzondere week gaat het over griezelen. 
Dit boek gaat over alles wat met gegriezel te  
maken heeft. 
Het is een boek met  
 griezelknutsels,  
 monsterpuzzels,  
 een spooklied  
 en filmpjes. 
 
Veel griezelplezier ! 



Lijm 

Dit heb je nodig: 
 lege toiletrol(len) 
 gekleurd papier 
 houten prikkers 

1. Monstergekte 

Gebruik dit om je monsters te maken: 

 Tips 
 Enge ogen, monden en tanden zorgen voor  

echte griezels. 
 Knip monden, ogen en tanden uit stukken wit 

papier. Kleur ze en plak ze later op. 
 Zorg ook voor enge dingen die uitsteken. 
 Je kunt kiezen voor verf op papier, maar je 

kunt ook verf en papier samen gebruiken. 
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3. De gevonden vinger 

Lijm 

Dit heb je nodig: 
 Een lucifersdoosje 
 Watten of  papieren zakdoekje 
 Rode inkt of  rode viltstift 

Gebruik dit om de opdracht 
te maken: 

AA  

BB  

CC  

DD  

Dit moet je doen: 
1. Haal het doosje uit de hoes. Knip een gat in de bodem van 

het doosje. Je middelvinger past er door (A). 
2. Maak een bedje van watten. Laat het gat open. Plak de 

watten vast. Maak het gat bloederig met inkt of een stift (B). 
3. Neem nu het hoesje. Knip een opening aan de onderkant. 

Zie plaatje (C). Zo kan het doosje open en dicht als je vinger 
erin zit. 

4. Houd het doosje zo op je hand als je het opent (D). 
5. Versier de buitenkant als griezeldoosje. 
6. Verras nu iemand met een bloederige vinger. 

Wil je zien wat ik gevonden heb?  

 



4. Heksensoep 

 

 

Zoek de 7 verschillen 



5. Het geraamte 

Dit heb je nodig: 
 Een vel zwart papier 
 Wattenstaafjes  
 Wit papier 

Lijm 

Gebruik dit om het geraamte  
te maken: 

 Tips 
 Laat je geraamte iets doen: dansen, lopen, 

zwaaien of iets anders. 
 Knip het hoofd uit wit papier. Teken met de 

viltstift ogen, mond en neus. 
 Gebruik niet teveel lijm. Smeer alleen wat lijm 

op de uiteinden van het wattenstaafje. 



6. Spokenlied 

 

Bekijk het filmpje 

Lied 
Fluister, fluister 

Muziek 
Fluister. fluister 

Bekijk het filmpje 

Fluister, fluister. 
Fluister, fluister in het duister. 
In het donker van de nacht. 
Fluister, fluister en ik luister. 
Spoken hoor ik op de trap. 
Stap voor stap en tree voor tree 
zweven spoken naar benee. 
 
Spoken, spoken in mijn kamer. 
In het donker van de nacht. 
Spoken, spoken en zij dansen  
naast mijn bed en op de kast. 
En ik voel me heel tevree. 
Ik dans met de spoken mee. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=W4UJBQz_wfk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lzMT-REiWew


7. Vleermuizen 

Dit heb je nodig: 
 Zwart papier 
 Zwarte verf   
 Wit papier 
 Chenilledraad 

(zwart) 
 WC-rol 
 Tak met zijtakken 
 Pot 

Li

Gebruik dit om de vleer-
muis te maken:  Dit moet je doen: 

1. Verf de wc-rol zwart. 
2. Vouw het zwarte vel dubbel. Teken één vleugel langs de 

vouwrand. (A). Vouw de vleugel open. Je hebt er nu twee. 
3. Plak de vleugels (B) op de rug. 
4. Knip ogen uit wit papier en oren uit zwart papier. 
5. Maak gaten voor de poten. Doe het chenilledraad door de 

gaatjes.  
6. Doe de tak in de pot. 
7. Hang de vleermuis eraan. (Je kunt 

ook meer vleermuizen maken) 

AA  

BB  

 



8. Help ! 

Welk kind zit onder het laken? 
Schrijf  de naam in het spook. 

Wim  

Bas 
Hans 

Ans 

Els 

Welk monster zit Els achterna? 

Trek een lijn van 1 naar 2, en zo verder naar 3...... 



9. Monsterletters 

Dit heb je nodig: 
 Tekenpapier 

Gebruik dit om je eigen naam 
in monsterletters te maken. 

 

Lijm 

Tips 
 Maak je naam in hoofdletters. Maak ze groot in potlood. 
 Klaar? Ga nu pas van elke letter een monster maken. 
 Denk aan enge ogen, grote bekken, scherpe tanden en 

uitsteeksels. 
 Kleur je monster in met viltstift. Maak alle  potloodlijnen 

zwart met viltstift. 
 Knip de letters uit en plak ze op een naambordje. 



10. Griezelspin 

Gebruik dit om je spin te 
maken. 

Dit heb je nodig: 
 Bolletje van piepschuim 
 Zwarte verf 
 Chenilledraad, zwart 
 Wit papier 
 Potlood  

 Dit moet je doen 
1.  Prik een gat in de bol. Zorg dat hij op de 

achterkant van je potlood past. 
2. Verf de bol zwart. Laat de bol drogen. 
3. Knip ogen uit het witte papier. Maak een 

pupil in het oog met een viltstift. 
4. Knip 8 spinnenpoten uit het chenilledraad. 

Buig het eind van elke poot om. 
5. Doe een beetje lijm aan de poot. Prik ze in 

het lijf van de spin. 



11. Filmpjes 

Bekijk het filmpje 

Sesamstraat 
Zes heksen 

Bekijk het filmpje 

Sprookjesboomshow 
De Efteling 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=07Bdn95AKTg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iK7sFyR4OqE


Lied 
Fluister, fluister. 
Fluister, fluister in het duister. 
In het donker van de nacht. 
Fluister, fluister en ik luister. 
Spoken hoor ik op de trap. 
Stap voor stap en tree voor tree 
zweven spoken naar benee. 
 
Spoken, spoken in mijn kamer. 
In het donker van de nacht. 
Spoken, spoken en zij dansen  
naast mijn bed en op de kast. 
En ik voel me heel tevree. 
Ik dans met de spoken mee. 



Bij Eduboek kun je: 
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 Voordelig boeken lenen 3 x 118 titels)  

 Snel boeken via email kopen (3 x 105 titels) 
 Naar boeken luisteren (3x 105 titels) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bij boeken van Eduboek vind je: 
 

 Altijd een gratis werkblad 
 Materiaal voor hoogbegaafden 3-6* (extra: met Denksleutels) 

 Materiaal voor hoogbegaafden 5-8*. (extra: met Denksleutels) 
 De Eduboek Ballade*: voor kinderen die net iets meer uitdaging nodig hebben. 

 
* met gratis proeflessen 
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Colofon en voorwaarden 

 

Dit is een uitgave van E-duboek 
Website: www.eduboek.nl 
 
© Copyright Age Cnossen 2017 
 
Behoudens de in of  krachtens de Auteurswet van 1912 
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of  openbaar gemaakt, in enige vorm of  op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of  enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  
 
Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede 
zorg kan noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in 
deze uitgave. 
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Antwoorden 
 

Zoek de 7 verschillen 



Antwoorden 

 

 
 

Wim  

Bas 
Hans 

Ans 

Els 

Wim  

Bas 

Hans 
Ans 

Els 

Welk monster zit Els achterna? 

Trek een lijn van 1 naar 2, en zo verder naar 3...... 

Welk kind zit onder het laken? 
Schrijf  de naam in het spook. 


