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EEN VERRASSINGSFEEST 
VOOR KANTJIL
Kantjil het dwerghertje, viert zijn verjaardag helemaal 
alleen. Dat kan natuurlijk niet! Samen met de dieren in het 
Tropenmuseum verrassen we Kantjil met een feest. Om alle 
dieren te vinden maken we een tocht over de wereld. De 
kleuters kijken, zoeken, zingen, dansen en fantaseren.
Tijdens het Wereld Dierenfeest maken kleuters op 
een speelse én avontuurlijke manier kennis met het 
Tropenmuseum. 

----------------------------------------------

WAAROM HET TROPENMUSEUM?
Het Tropenmuseum, waar objecten te zien zijn uit de 
hele wereld, is een avontuurlijke plek voor leerlingen uit 
het primair onderwijs. Onze objecten vertellen stuk voor 
stuk een verhaal. Van Afrika tot Azië, van Nieuw-Guinea 
tot Latijns-Amerika, van voorouders tot de Boeddha, van 
mens tot mens. In het Tropenmuseum ontdek je samen 
dat we in deze wereld verschillend zijn en toch allemaal 
hetzelfde: mens.  

TOT ZIENS  
IN 0NS MUSEUM!

WERELD 
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PRIMAIR ONDERWIJS 
GROEP 1 EN 2
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PROGRAMMA 
Het Wereld Dierenfeest is een interactief verhaal waarin de 
kinderen op zoek gaan naar de dierenvrienden van Kantjil 
het dwerghertje. Samen verzamelen ze de benodigdheden 
om Kantjil te verrassen met een feest. Tijdens dit program-
ma bekijken de kinderen voorwerpen in het museum waar 
verschillende dieren in te ontdekken zijn. Ze gaan onder 
andere op bezoek bij de krokodil, de paarden, de tijger  
en de olifant. De kinderen reizen de wereld over met het 
vliegtuig, de boot en bedwingen samen bergen en rivieren. 
Als alle dieren zijn opgehaald is het tijd voor Kantjil ’s  
verrassingsfeest en wordt er flink gedanst en gezongen!

BELANGRIJK! 
In dit programma vragen wij een van de docenten/ 
begeleiders de rol van Kantjil te spelen. Je ontvangt 
de instructies bij boeking. Voorbereiding is niet nodig, 
enthousiasme is voldoende!

----------------------------------
VOOR WIE
Groep 1 en 2 primair onderwijs 

LEERDOELEN
- Leerlingen maken kennis met het Tropenmuseum 
- Leerlingen maken kennis met Kantjil,  

het Indonesische dwerghertje
- Leerlingen kunnen een aantal dieren en hun 

uiterlijke kenmerken benoemen
- Leerlingen begrijpen dat abstracte vormen soms 

een dier voorstellen
- Leerlingen gebruiken beweging om ervaringen mee 

uit te drukken en mee te communiceren

TIJDSINDELING
Kennismaken met Kantjil 10 min. 
Op reis naar de dierenvrienden 30 min. 
Wereld Dierenfeest 20 min.

LESMATERIAAL
Voorbereidende les en creatieve opdracht voor op 
school

SLUIT AAN BIJ
Kerndoel: 41, 47, 54 en 56
Thema: Feest, reizen, dieren

----------------------------------
CONTACT
Tropenmuseum, afdeling reserveringen
Linnaeusstraat 2
1092 CK Amsterdam
e: reserveren@tropenmuseum.nl
t: 088 - 0042 840 
(di. t/m vr. tussen 10.00 en 17.00 uur)
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WAT IS EEN MUSEUM?
 10 MIN  

Praat met de kinderen over verzamelen en verzamelingen. 
Sommige mensen verzamelen stenen. Of alles over honden 
of spullen van vroeger. Of bijzondere kunstwerken. Een 
verzameling betekent dat je veel van iets hebt en vaak ook 
veel van iets weet.
Wat verzamel jij? Of wat zou je graag willen verzamelen?
Hele bijzondere verzamelingen worden bewaard in een 
museum. Je kunt deze spullen in het museum komen 
bekijken omdat ze heel bijzonder zijn. Bijvoorbeeld omdat 
iets heel knap gemaakt is, of omdat het heel erg oud is, of 
omdat er op de hele wereld maar één van is.
Ben je wel eens in een museum geweest? Wat was daar 
allemaal te zien? Wat was er allemaal te doen?
Binnenkort gaan we met z’n allen naar het Tropenmuseum. 
Het Tropenmuseum ziet er uit als een groot kasteel (laat 
eventueel de foto zien). Binnen heb je een hele grote zaal 
en ruimtes met allemaal bijzondere spullen. Deze spullen 
komen uit de hele wereld, uit Afrika, India en van andere 
verre landen.

----------------------------------------------

KANTJIL HET DWERGHERTJE
 10 MIN  

Vertel dat de kinderen in het Tropenmuseum op zoek gaan 
naar dieren die verstopt zijn in en tussen de spullen van 
het museum. Deze dieren zijn vrienden van Kantjil, het 
dwerghertje. Kantjil is namelijk jarig en we gaan samen 
met de dieren een feest voor hem geven.
Heeft iemand wel eens een dwerghertje gezien? 
Laat de foto van het hert en Kantjil zien en bespreek 
deze met de kinderen. Wat zijn de verschillen en wat de 
overeenkomsten? Dwerghertjes zijn heel kleine hertjes 
(35-25 cm), met korte dunne pootjes een klein staartje 
en geen gewei. En zien er dus heel anders uit als een groot 
hert. Dwerghertjes zijn de kleinste hoefdiertjes op aarde. 
Ze wonen in Indonesië op Java. Dwerghertjes zijn vrij 
schuw en wonen meestal alleen. In Amsterdam kun je de 
dwerghertjes zien in dierentuin Artis. 
Meer informatie over Kantjil: www.artis.nl/kleine-kantjil

Kantjil komt veel voor in Indonesische sprookjes. In deze 
verhalen draait het er altijd om dat de Kantjil klein en dus 
niet sterk is. Kantjil moet dus extra slim zijn. Hij redt zich 
uit benarde situaties door andere dieren voor de gek te 
houden.

----------------------------------
LEERDOELEN
-  Leerlingen kunnen uitleggen wat een museum is
-  Leerlingen maken kennis met Kantjil, het 

Indonesische dwerghertje
-  Leerlingen weten dat ze het Tropenmuseum gaan 

bezoeken 

TIJDSINDELING
Wat is een museum? 10 min. 
Kantjil het dwerghertje 10 min. 
Feest! 10 min.

BENODIGDHEDEN
Foto’s Tropenmuseum
Zoek de verschillen foto
Tekst Indonesisch verjaardagsliedje
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FEEST!
 10 MIN  

Vertel dat als jullie in het Tropenmuseum zijn, Kantjil jarig 
is. Samen met de dieren gaan jullie een feest organiseren 
voor Kantjil. Waar denken de kinderen aan bij het woord 
feest? Welke (soorten) feesten heb je? Waarom wordt dat 
feest gevierd, wanneer en hoe?
Vraag de kinderen naar hun eigen verjaardag:
Was je zenuwachtig? Moest je er vaak aan denken? Hoe 
vier je je verjaardag thuis? Op school?
In het Tropenmuseum gaan de kinderen samen zorgen dat 
de verjaardag van Kantjil heel leuk wordt. Laat de kinderen 
bedenken uit welke onderdelen een feest bestaat.

• Hoe laat je mensen weten dat er een feest is? 
(uitnodigingen)

• Hoe maak je het gezellig en feestelijk? (slingers, 
ballonnen, mooie kleren)

• Wat doe je op een feest? (spelletjes, zingen, dansen, 
cadeaus geven, taart eten)

Oefen met de kinderen verjaardagsliedjes die ze kennen 
of studeer een nieuw liedje in. Deze liedjes gaan ze in het 
museum voor Kantjil zingen! 

----------------------------------------------

Omdat Kantjil in Indonesië woont, gaan we leren hoe je het 
liedje ‘Lang zal je leven’ in het Indonesisch zingt!

Panjang Umurnya
Panjang Umurnya
Panjang Umurnya Serta Mulia
Serta Mulia
Serta Mulia

(melodie: Lang zal je leven)
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MAAK JE EIGEN KANTJIL MASKER
Weten de kinderen nog wat ze in het Tropenmuseum 
gedaan hebben? En voor wie ze een feest georganiseerd 
hebben? Dat was Kantjil het dwerghertje. In deze les gaan 
de kinderen hun eigen Kantjil- masker maken. Met het zelf 
gemaakte Kantjil- masker kunnen de kinderen in de huid 
van het slimme hertje kruipen, nieuwe verhalen bedenken 
of naspelen wat ze in het museum hebben beleeft.

Werkwijze:
1.
Knip het masker van Kantjil uit

2.
Kleur Kantjil feestelijk in of versier hem met kralen  
en gekleurd papier.

3.
Prik de ogen uit het masker 

4.
Maak een stuk elastiek of touw vast aan het masker  
zodat je deze om het hoofd kan schuiven.

5.
Klaar is Kantjil! 

----------------------------------
BENODIGDHEDEN
Sjabloon Kantjil masker printen op dik papier
Scharen
Hobbylijm
Kraaltjes, stickers of gekleurd papier
Kleurpotloden of stiften 
Prikker en matje
Touw of elastiek

1.

2.

4.

3.




