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De Smoezels vieren een verjaardag 
Lesbrief 
 
Ter voorbereiding op het vieren van een verjaardag is het 
boek "De Smoezels vieren een verjaardag" van Erhard Dietl 
leuk om mee te beginnen. 
 
Smoezels zijn groene wezentjes met een knobbelneus en 3 
hoorntjes op hun kop. Ze houden van modder, stank, afval, 
autobandje gooien en eten graag glas, ijzer, hout en steen. 
Bijzondere wezentjes dus. 
 
Deze keer maken de Smoezels zich zorgen om hun huisdraak  
"Vuurkontje". Hij ligt stil en verdrietig in zijn hok. Om hem op te 
vrolijken organiseren ze een verjaardagsfeestje. Ze nodigen al 
zijn drakenvrienden uit. 
Het wordt een geweldig feest met muziek, vuurwerk en een leuk spel. 
Op het eind mag er zelfs iemand blijven slapen! 
 
Het verhaal is vanaf de eerste bladzijde boeiend en in een heel begrijpelijke taal geschreven. De 
kinderen zullen van dit malle, grappige, gekke en beetje vieze avontuur houden. De Smoezels doen 
alles wat wij niet doen, eten gekke dingen die wij niet lusten en doen spelletjes die wij niet bedenken. 
 
De illustraties zijn helder van kleur en kleine details zijn niet vergeten.  
Met kinderen kun je de platen bekijken en daar vragen over stellen. 

 
6 Stinksokken 
Vuurkontje krijgt 6 dikke, warme stinksokken aan. Verzamel 6 sokken en leg ze in de kring. Hoeveel 
sokken zijn hier? Welke sokken horen bij elkaar? Hoeveel paar sokken hebben we nu? Zijn de 
sokken allemaal even groot? De kinderen doen de ogen dicht. Haal 1 of meerdere sokken weg. 
Hoeveel zijn er nu? 
Het getal 6 kun je n.a.v. de Smoezels ook centraal stellen als cijfer van de week, in de cijfermuur of 
op de cijfertafel. 

De moddertafel 
Wat een moddermonsters zijn die Smoezels! Wat is er leuker dan lekker kliederen met modder? 
Maak modder in de zandtafel of zandbak. Laat de kinderen er mee spelen. Je kunt ook wat in de 
modder verstoppen waar de kinderen naar op zoek moeten. 
Misschien vinden de kinderen het ook leuk om met takjes in de modder te roeren en er takjes in te 
zetten. 

Drakensoep 
De kleuters mogen buiten op zoek gaan naar ingrediënten voor een vies, stinkend, smoezelig 
drakensoepje. Ze krijgen een emmertje met wat water en zoeken een stokje om mee te roeren. 

Kom je op mijn feestje? 
Vuurkontje mag een feestje geven. Vlerk, de vleermuis, gaat op pad om bezoek uit te nodigen. 
Kunnen de kinderen de uitnodigingen maken die Vlerk mee kan nemen? 



- www.jufanke.nl - 

Wat komt er in de uitnodiging te staan? Zetten we er een leuke tekening op? Wat tekenen we 
dan? 

Knallend vuurwerk 
Het vuurwerk spat de lucht in wanneer Barbie-Pangang met haar Chinese vuurpijlen op feest komt. 
De kinderen maken hun eigen vuurwerk door allerlei kleuren ecoline door een rietje op een wit vel 
papier te blazen. 
Je kunt ook vuurwerk maken door te spatten met een tandenborstel en een spatraam. 
 
Kijkopdrachten 
De Smoezels vieren een verjaardag is rijk geïllustreerd. De afbeeldingen zijn paginagroot en erg 
kleurrijk. Er is van alles op te zien. Leuk om hier wat kijkopdrachten aan te koppelen, zoals: 
- Tel de Smoezels. Hoeveel zie je er op deze bladzijde? 
- Welke kleuren hebben de draken die op feest komen? 
- Welke vormen zie je op deze bladzijde? 
- Zoek de sok. 
- Hoeveel kikkers zie je? 
- Wat is Vuurkontje hier aan het doen? 
- Waar timmeren de Smoezels mee? 
- Kun je bij deze bladzijde zelf iets vertellen over het verhaal? 
- Hoeveel paddenstoelen liggen er op de grond? 
- Welke dieren die je hier ziet kunnen vliegen? 

Autoband rollen 
De Smoezels verzinnen de gekste spelletjes. Zo gooien ze met autobanden. Laten we dat maar niet 
doen. Autoband rollen is natuurlijk wel leuk. Ga naar buiten en rol de autobanden naar elkaar.  
Wie kan een autoband het verst weg rollen? Rol zelf een autoband weg en laat kinderen er 
achteraan rennen. Wie heeft de autoband het eerst te pakken? 
Als je geen autobanden hebt is het leuk om ringen te werpen. Teken met stoepkrijt enkele cirkels 
met daarin punten. Wie werpt de ring in een cirkel? Hoeveel punten heb je behaald? Je kunt de 
ringen ook om stokken of takjes proberen te werpen. 

Maak je eigen draak 
De kinderen mogen een draak tekenen die ook op het feestje van Vuurkontje mag komen. Hoe ziet 
deze draak eruit? Welke kleur heeft hij? Hoeveel stekels heeft hij op zijn rug?  
Verzin een naam voor jouw draak. 
Wanneer tekenen nog lastig is, kun je de kinderen een draak kleurrijk in laten kleuren en een naam 
voor hem laten verzinnen. 

Dat kan wel wat netter! 
Wat een bende is het toch bij de Smoezels. Werkelijk alle rotzooi ligt door elkaar. Is dat bij de 
kinderen thuis ook zo? Wat doen zij met hun afval? 
En zien zij er ook zo Smoezelig uit? Nee? Hoe komt dat? 
Gebruik ‘De Smoezels’ als aanknopingspunt voor lesjes over hygiëne en het milieu. 

Een vlekkerig vloerkleed 
Ontwerp je eigen vloerkleed, uiteraard mét vlekken. Misschien wordt het ook wel een 
blokjesvloerkleed, net als bij de Smoezels. Kunnen de kinderen een patroon in het inkleuren van het 
blokjesvloerkleed aanbrengen? 


