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INTRODUCTIE 

Dierentuinbezoek 
 
Discipline:    Theater 
Thema:    De dierentuin 
Type:    Peuteropvang 
Aantal workshops:  5  
Duur van de workshops: 30 minuten per workshop 
 
Benodigdheden: • Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland 

van Charlotte Dematons. 

• Vijf matten of bijv. tape om plekken te markeren. 

• Een fluitje of belletje 

• Een groot kleed, waar een peuter onder past. 

• Print van voetsporen (twintig stuks) van een 
dierentuindier, bij voorkeur op gekleurd papier, evt. met 
bijbehorende knuffel. 

• Vier dierenafbeeldingen (giraf, olifant, leeuw, aap) en 
één leeg A4-tje op vijf pionnen geplakt.  

• Liedjes: ‘Klein blauw autootje’, ‘Ik zag twee beren’ en 
‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele. 
Tekst. 

• Evt.: twee of meer telefoons, een grote tas, 
entreekaartjes (dit kunnen lege papiertjes zijn), een 
speelgoedkassa, een portemonnee.  

  
Locatie: Reguliere ruimte. Voor workshop 4 is het goed als de gang, of 

een deel van de buitenlocatie wanneer deze grenst aan de 
reguliere ruimte, gebruikt kan worden. 

 
Aanvullende ideeën: De reeks is goed te combineren met Pasen (dertig paaseieren 

zoeken) en Zwarte Piet, welke in de prent te vinden zijn.  
 
Overige informatie: Het totale prentenboek van Charlotte Dematons is geschikt 

voor deze leeftijd om samen te bekijken en te bespreken. 
 
  

https://www.google.nl/search?espv=2&biw=1536&bih=735&tbm=isch&sa=1&q=dierensporen&oq=dierensporen&gs_l=img.3...639.1475.0.1607.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.t3hhBfovG94
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-giraf-i20987.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-olifant-i20996.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-leeuw-i20992.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-aap-i21005.html
http://www.kinderliedjes.info/klein-rood-autootje/
http://www.dierenliedjes.nl/ik-zag-twee-beren
https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
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Educatie model leerlijn:  

 
Workshop 1:  
Eerst bellen we iedereen om te vragen of ze meegaan naar de dierentuin. Aan de hand van 
de prent van Charlotte Dematons gaan we op weg. We zingen onderweg een liedje en 
komen verschillende dingen tegen, zoals een tractor en een motor. Als we bij de dierentuin 
zijn, kopen we een kaartje en bezoeken we een aantal dieren die we op de prent zien.  
 
Workshop 2:  
Aan de hand van de prent wordt de dierentuin bezocht. Eerst worden de dieren bekeken. 
Dan zien de peuters dat de olifanten gepoept hebben en brainstormen over hoe dieren 
poepen en plassen. Daarna spelen ze een spel, waarbij ze zelf dieren zijn die steeds naar 
een ander verblijf verplaatst moeten worden. Tot slot worden er dierenliedjes gezongen. 
 
Workshop 3 
Deze workshop gaat uit van de geluiden die dieren maken en zoomt daarbij in op de apen. 
Eerst wordt er naar het liedje ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele geluisterd en 
worden de dieren nagedaan. Daarna wordt de prent weer bekeken. Vervolgens wordt er een 
apenspel gespeeld. Er wordt een tik-spelletje gespeeld, omdat Bokito is ontsnapt!  
 
Workshop 4:  
Deze workshop draait om zoeken en verstoppen. Eerst lopen de peuters een zelfverzonnen 
route op de kaart. We zijn iemand kwijt! Daarna wordt er aan de hand van sporen een 
spoorzoekersspel gespeeld. Ze spelen een diersoort die goed is in na-apen, namelijk de 
papagaaien. Tot slot wordt kort herhaald welke dieren we allemaal hebben bezocht.  
 
Workshop 5:  
Eerst mogen de peuters nog even snel bij de dieren kijken die ze graag nog (een keer) willen 
zien. Vervolgens gaan we bij de slapende leeuwen kijken en brullen de peuters hard als 
leeuwen. Daarna wordt uitgebeeld dat we nog een ijsje krijgen en de speeltuin bezoeken. Tot 
slot gaan we terug naar huis met de auto en nemen we afscheid van elkaar.  
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WORKSHOP 1 

Dierentuinbezoek – Naar de dierentuin… 
 
Educatie model leerlijn:  Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht  
 
Benodigde materialen: • Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland 

van Charlotte Dematons. 

• Liedje ‘Klein blauw autootje’. 

• Evt.: twee of meer telefoons, een grote tas, entreekaartjes 
(dit kunnen lege papiertjes zijn).  

 
Aanvullende ideeën: Je kan de peuters de telefoons en tassen gewoon laten 

uitbeelden. Ook kan je bijv. zelf een grote tas meenemen, 
waarbij je net doet of je alles in de grote tas stopt om mee te 
nemen naar de dierentuin. 

 
Introductie:  
Eerst bellen we iedereen om te vragen of ze meegaan naar de dierentuin. Aan de hand van 
de prent van Charlotte Dematons gaan we op weg. We zingen onderweg een liedje en 
komen verschillende dingen tegen, zoals een tractor en een motor. Als we bij de dierentuin 
zijn, kopen we een kaartje en bezoeken we een aantal dieren die we op de prent zien.  
 

 
Activiteit 1: wie gaat er mee? 

Doel De peuters gaan op in hun fantasie en spelen direct actief mee. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Evt. twee of meer telefoons. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag wie er wel eens naar de dierentuin is geweest. Laat 
enkele peuters er kort over vertellen. Vertel dat jullie spelen dat 
jullie naar de dierentuin gaan, vraag of de peuters mee willen. 
Doe alsof je je collega belt en vraag of hij/zij ook meegaat. 
Speel samen een korte scène aan de telefoon voor de peuters. 
Eindig met: “Maar gaat (naam van een peuter) eigenlijk ook 
mee? Die ga ik nu ook maar even bellen.” Voer vervolgens een 
telefoongesprek met deze peuter. De peuter die opnam mag 
dan weer de volgende peuter bellen, tot iedereen gebeld is.  

Opdracht peuters De peuters kijken naar de pedagogisch medewerkers en spelen 
actief mee door iedereen in de groep op te bellen en uit te 
nodigen om mee te gaan naar de dierentuin. 

Aanwijzingen Als het voor de jongste peuters te moeilijk is om zelf door te 
bellen, kan je zelf of de oudere kinderen in de groep meerdere 
jonge kinderen laten bellen. 

 

 
Activiteit 2: wat moet er mee?  

Doel De peuters spelen actief mee met de spelsituatie en doen alsof. 



 

 5 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten. 

Materiaal Evt. een grote tas. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag de peuters wat ze eigenlijk allemaal mee moeten nemen 
naar de dierentuin. Laat hen aan het woord en draag daarna 
zelf voorbeelden aan. Speel vervolgens samen dat jullie de tas 
inpakken, boterhammen smeren, drinken klaarmaken etc. 
Vergeet de portemonnee, regenkleding en paraplu niet! 

Opdracht peuters De peuters verzinnen samen met de pedagogisch medewerker 
wat ze allemaal mee moeten nemen naar de dierentuin en doen 
alsof ze de tas inpakken.  

Aanwijzingen Als er geen tas is, kun je gewoon doen alsof die er wel is.  

 

 
Activiteit 3: onderweg naar de dierentuin 

Doel De fantasie van de peuters wordt geprikkeld door de prent  
‘Dierentuinen in Nederland’. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 10 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Liedje ‘Klein blauw autootje’. 

Beginsituatie De peuters staan in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Bespreek met de peuters hoe jullie naar de dierentuin gaan. 
Welke vervoersmiddelen kunnen ze bedenken? Laat hen de 
bedachte vervoersmiddelen uitbeelden. Bijv.: bij een fiets fiets je 
even met elkaar door de ruimte. Denk ook aan bus, trein, lopen 
en de auto.  
 
Laat de prent van Charlotte Dematons zien. Vertel dat jullie 
bijna bij de dierentuin zijn. Kijk maar, je kunt de giraffen al zien! 
Jullie moeten alleen nog om de dierentuin heen rijden. Wijs naar 
de blauwe auto rechtsboven in de hoek en vertel dat jullie dat 
zijn. Wie haalt ons in (een motor)? Vraag waarom jullie niet 
doorrijden (er rijdt een tractor voor). Welke kleur is de tractor? 
Vertel dat, nu jullie toch in de auto moeten wachten, jullie net zo 
goed een liedje kunnen zingen. Zing ‘Klein blauw autootje’.  
 
Klein blauw autootje, waar breng je ons naartoe? 
Naar opa en naar oma, of naar het koetje boe 
En de handjes gaan van (klap klap klap) 
En de voetjes gaan van (stamp stamp stamp) 
Klein blauw autootje, waar breng je ons naartoe? 

Opdracht peuters De peuters beelden de verschillende voertuigen uit waarmee ze 
naar de dierentuin kunnen gaan. Daarna bekijken ze de plaat 
van Charlotte Dematons en benoemen wat ze zien. Vervolgens 
luisteren ze naar en zingen ze samen het liedje ‘Klein blauw 
autootje’, waarbij ze zelf de dieren verzinnen. 

Aanwijzingen Verzin zelf enkele voorbeelden voor als er te weinig ideeën zijn. 

http://www.kinderliedjes.info/klein-rood-autootje/
http://www.kinderliedjes.info/klein-rood-autootje/
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Activiteit 5: afsluiting in de dierentuin 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel dat jullie met de kaartjes nu naar binnen kunnen. Maar 
wel heel snel, want we hebben zo lang in de file gestaan dat de 
dierentuin bijna gaat sluiten! Gelukkig mogen we de volgende 
keer terugkomen met de kaartjes. Vertel dat jullie de volgende 
keer de dieren gaan bezoeken en nadoen. Bespreek welke 
dieren ze al kennen, welke ze willen bezoeken en na willen 
doen. Doe dit even kort. Rond daarna de workshop af. 

Opdracht peuters De peuters geven aan welke dieren ze al kennen en welke ze 
graag willen bezoeken en nadoen. Ze beelden kort een aantal 
dieren uit. 

Aanwijzingen Houd deze oefening vooral kort en wees duidelijk dat jullie de 
volgende keer verder gaan. 

 
  

 
Activiteit 4: aangekomen bij de dierentuin 

Doel De peuters spelen een doen-alsof-situatie uit. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Evt.: entreekaartjes (dit kunnen lege papiertjes zijn), een 
speelgoedkassa, een portemonnee. 

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte.   

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel dat jullie bij de dierentuin zijn uitgekomen en speel met 
elkaar dat jullie uit de auto stappen. Oh jee, het regent! Pak 
gauw de regenkleding en de paraplu en trek de kleding aan. 
Maak samen het geluid van regen en wind. Vertel dat het snel 
droog wordt en zonnig is, dus de spullen mogen alweer weg. Ga 
samen naar de kassa en koop de kaartjes. Iedereen mag zijn 
eigen kaartje kopen, maar ook één kaartje verkopen.  

Opdracht peuters De peuters spelen direct het verhaal mee; stappen uit de auto, 
merken dat het regent, trekken hun regenkleding aan, openen 
hun paraplu en kopen én verkopen een entreekaartje.  

Aanwijzingen Als de kleinsten de opdracht te moeilijk vinden en liever kijken, 
kan dat natuurlijk ook. Laat de peuters dan samen de kaartjes 
kopen.  
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WORKSHOP 2 

Dierentuinbezoek – Aapjes kijken  
 
Educatie model leerlijn:  Verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid. 
 
Benodigde materialen: • Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland 

van Charlotte Dematons. 

• Vijf matten of bijv. tape om plekken te markeren. 

• Vier dierenafbeeldingen (giraf, olifant, leeuw, aap) en één 
leeg A4-tje op vijf pionnen geplakt.  

• Liedjes: ‘Klein blauw autootje’, ‘Ik zag twee beren’ en ‘Elk 
dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele. Tekst. 

 
Aanvullende ideeën: Je kunt voor activiteit 3 de prent in kleur kopiëren en de losse 

verblijven gebruiken. Dan kun je ook samen de puzzel leggen. 
 
Introductie:  
Aan de hand van de prent wordt de dierentuin bezocht. Eerst worden de dieren bekeken. 
Dan zien de peuters dat de olifanten gepoept hebben en brainstormen over hoe dieren 
poepen en plassen. Daarna spelen ze een spel, waarbij ze zelf dieren zijn die steeds naar 
een ander verblijf verplaatst moeten worden. Tot slot worden er dierenliedjes gezongen. 
 

 
Activiteit1: hoe zijn we vorige keer aangekomen bij de dierentuin? 

Doel De peuters herinneren de vorige workshop. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag de leerlingen wat ze nog weten van hun bezoek aan de 
dierentuin. Laat de prent zien en wijs de auto aan. Zing het 
liedje ‘Klein blauw autootje’ nog een keer. Daarna stapten jullie 
uit, regende het en hebben jullie kaartjes gekocht. Herhaal ook 
dit kort. Vul waar nodig aan wat de peuters niet meer weten. 

Opdracht peuters De peuters geven aan wat ze nog weten van de vorige keer en 
beelden dit direct uit met elkaar. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: aapjes kijken 

Doel De peuters spelen mee in de doen-alsof-situatie. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte. 

https://www.schoolplaten.com/afbeelding-giraf-i20987.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-olifant-i20996.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-leeuw-i20992.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-aap-i21005.html
http://www.kinderliedjes.info/klein-rood-autootje/
http://www.dierenliedjes.nl/ik-zag-twee-beren
https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
http://www.kinderliedjes.info/klein-rood-autootje/
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Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Herhaal enkele dieren die de peuters aan het eind van de vorige 
workshop hebben genoemd. Wijs naar de prent en vraag naar 
welke dieren ze eerst willen bezoeken. Bezoek de verschillende 
dieren met de peuters en eindig bij de olifanten. Op de plaat is 
te zien dat de olifanten hebben gepoept. Hoe poepen dieren 
eigenlijk? Wij gaan op de wc of op het potje, maar wat doen 
dieren? Doe voor hoe een hondje plast en verzin met de peuters 
hoe de verschillende dieren poepen en plassen. Vertel dan dat 
het hok van de olifanten schoongemaakt moet worden. 

Opdracht peuters De peuters kijken weer naar de plaat van Charlotte Dematons 
en benoemen de dieren die ze zien en die ze graag zouden 
willen bezoeken. Ze spelen met elkaar dat ze de dieren gaan 
bezoeken. Daarna zien ze op de plaat de olifantenpoep en 
verzinnen met elkaar hoe dieren eigenlijk poepen en plassen. 

Aanwijzingen Laat bij het brainstormen over hoe dieren poepen en plassen de 
fantasie toe. Het hoeft dus niet te kloppen. De olifant kan best 
op een emmer plassen en dan door de emmer heen zakken. 

 

 
Activiteit 3: het lege hok 

Doel De peuters leren actief aan een situatie deel te nemen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 10 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Vijf matten of bijv. tape om plekken te markeren. 
Vier dierenafbeeldingen (giraf, olifant, leeuw, aap) en één leeg 
A4-tje op vijf pionnen geplakt.  

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Speel met de peuters dat het hok wel héél erg stinkt nu! Vraag 
wie er wil helpen met het schoonmaken van de verblijven. We 
maken er een spelletje van. Wijs naar het lege hok op de prent 
en vertel dat de olifanten tijdelijk naar dat hok moeten om 
schoon te kunnen maken. Markeer vijf plekken met tape of 
matten; dit zijn de vijf dierenverblijven. Zet de pionnen met 
dieren in de verblijven. Eén hok heeft een pion met een leeg A4-
tje, dit is het wisselhok.  
 
De peuters zijn verdeeld over de vier dierenverblijven. Zij zijn nu 
de dieren. De schoonmakers verplaatsen steeds een groep naar 
een ander hok, zodat ze er schoon kunnen maken. Wijs om de 
beurt peuters aan die schoonmaker mogen spelen, of speel zelf 
de schoonmaker. Vergeet de dieren niet terug te plaatsen in het 
juiste hok. Hoe is dat nou, als olifant in het apenhok. Kunnen ze 
over de takken klauteren, of gaat dat niet als olifant?  

Opdracht peuters De peuters spelen het spel actief mee door uit te beelden welk 
dier zij zijn geworden.  

Aanwijzingen Als het hok van de leeuwen leeg is, kunnen de giraffen daar ook 
best even in vertoeven. Laat de peuters spelen hoe de dieren in 
het andere hok zich gedragen. Laat de rest van de groep kijken. 

 

https://www.schoolplaten.com/afbeelding-giraf-i20987.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-olifant-i20996.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-leeuw-i20992.html
https://www.schoolplaten.com/afbeelding-aap-i21005.html
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Activiteit 4: ik zag twee beren 

Doel De peuters leren op een muzikale manier vorm te geven aan 
hun fantasie. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Liedje ‘Ik zag twee beren’. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Zo, de hokken zijn weer schoon. Wijs de peuters op het 
berenverblijf op de prent. Wat zijn die beren nu aan het doen? 
Ze smeren broodjes! Zing samen het liedje ‘Ik zag twee beren’ 
en vergeet de handelingen niet uit te beelden. 
  
Ik zag twee beren broodjes smeren 
Oh dat was een wonder 
‘t Was een wonder, boven wonder 
Dat die beren smeren konden 
Hihihi, hahaha 
Ik stond erbij en ik keek ernaar 

Opdracht peuters De peuters bekijken de prent. Ze zingen en spelen het liedje 
mee. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 5: elk dier maakt zijn eigen geluid 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Lied ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele. Tekst. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag of de peuters weten wat voor geluid een beer maakt. 
Vertel na de herrie dat jullie nog een liedje gaan meespelen dat 
de volgende keer weer terugkomt. Luister het lied en speel mee. 

Opdracht peuters De peuters luisteren naar het liedje en doen meteen actief mee 
met het uitbeelden van de dieren en het maken van de geluiden. 

Aanwijzingen Je kunt de peuters vragen naar welke dierengeluiden ze nog 
meer kennen. 

 
  

http://www.dierenliedjes.nl/ik-zag-twee-beren
http://www.dierenliedjes.nl/ik-zag-twee-beren
https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
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WORKSHOP 3 

Dierentuinbezoek – Elk dier maakt zijn 
eigen geluid 
 
Educatie model leerlijn:  Verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en samenwerken. 
 
Benodigde materialen: • Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland 

van Charlotte Dematons. 

• Lied ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele. 
Tekst.  

 
Aanvullende ideeën: In de bibliotheek zijn vaak leuke geluidenboeken van dieren te 

leen. Ook op internet kan je dierengeluiden opzoeken. 
 
Introductie:  
Deze workshop gaat uit van de geluiden die dieren maken en zoomt daarbij in op de apen. 
Eerst wordt het liedje ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele geluisterd en 
worden de dieren nagedaan. Daarna wordt de prent weer bekeken. Vervolgens wordt er een 
apenspel gespeeld. Er wordt een tik-spelletje gespeeld, omdat Bokito is ontsnapt!  
 

 
Activiteit 1: elk dier maakt z’n eigen geluid 

Doel De peuters herinneren de vorige workshop. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Lied ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele. Tekst. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag of de peuters nog weten dat ze vorige keer het liedje ‘Elk 
dier maakt z’n eigen geluid’ hebben geluisterd. Zet het liedje 
aan en speel het opnieuw met de peuters. 

Opdracht peuters De peuters luisteren naar het lied ‘Elk dier maakt z’n eigen 
geluid’, spelen mee met de tekst en maken geluiden. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: welk dier maakt welk geluid? 

Doel De peuters verzinnen en maken dierengeluiden. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medeweker 

Vraag welke dieren de peuters nog meer kennen. Welke 
geluiden maken deze dieren? Wijs de dieren op de prent aan en 
laat de peuters de geluiden maken. Je kunt ook nadenken over 
geluiden die bij bepaalde handelingen horen, zoals een giraf die 

https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
https://www.youtube.com/watch?v=BMi3pzHQSXo
https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
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slurpend blaadjes eet. 

Opdracht peuters De peuters doen actief mee en maken de dierengeluiden. 

Aanwijzingen Vergeet bij deze opdracht het Dinobos en het dolfinarium niet. 

 

 
Activiteit 3: de aapjes  

Doel De peuters leren goed kijken en na te doen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. Hang de plaat op, zodat je alleen hoeft te 
wijzen tijdens het spelen. 

Beginsituatie De peuters staan in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Wijs de apen nog eens aan. Maak met z’n allen de 
apengeluiden en doe ook fysiek een aapje na. Wijs vervolgens 
op de gorilla (Bokito) die zomaar op ons pad loopt… 

Opdracht peuters De peuters maken apengeluiden en doen apen na.  

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 4: de aap ontsnapt! 

Doel De peuters leren fysiek op te gaan in hun fantasie. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en samenwerken. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Roep een beetje angstig: “O, jee… er is een gorilla ontsnapt!” 
Vertel dat jullie een tikspelletje gaan spelen. De peuters gaan op 
hun knieën in een kring zitten. Zing en speel het liedje “Slaap 
kindje slaap, daar buiten loopt een AAP!”. Op het moment dat er 
heel hard “AAP!” gezegd wordt, roep je de naam van een 
peuter. Deze peuter wordt de aap en is de tikker. De andere 
peuters schrikken wakker en rennen weg. De aap (Bokito) 
probeert zoveel mogelijk peuters te tikken. Als de aap een 
peuter heeft gevangen, komt iedereen weer terug in de kring en 
herhaal je het spel. Doe het een aantal keer.  

Opdracht peuters De peuters gaan mee in de fantasie van het verhaal. Ze gaan in 
de kring zitten en doen alsof ze slapen. Zodra er “AAP!” gezegd 
wordt, rennen de peuters rond en vangt de gekozen aap een 
peuter. Daarna komt iedereen weer terug in de kring. 

Aanwijzingen Je kunt ook van tevoren afspreken wie er wegrennen en wie de 
aap speelt. Of laat alle peuters aapje spelen. Vinden de peuters 
de aap eng? Spreek dan af dat de aap stopt met vangen zodra 
je zegt “Kijk, ik heb hier een apenkoekje.” De aap komt dan het 
koekje halen.  
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Activiteit 5: afsluiting 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Lied ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk Scheele. Tekst 

Beginsituatie De peuters staan in eenk ring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Speel nog één keer met elkaar het lied ‘Elk dier maakt z’n eigen 
geluid’. Vertel dat jullie de volgende keer weer naar de 
dierentuin gaan, en dat jullie dan de speeltuin gaan bezoeken. 

Opdracht peuters De peuters luisteren naar het liedje en doen actief mee met het 
uitbeelden van de dieren en het maken van de geluiden. 

Aanwijzingen Herhaling werkt bij peuters altijd goed. Spoor ze aan dit vanuit 
zichzelf en steeds beter te doen. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
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WORKSHOP 4 

Dierentuinbezoek – Op (be)zoek… 
 
Educatie model leerlijn:  Verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en samenwerken. 
 
Benodigde materialen: • Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland 

van Charlotte Dematons. Kopieën van de prent, evt. 
verkleind.  

• Kleurpotloden/waskrijtjes. 

• Muziek (gebruik bijv. ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van 
Dirk Scheele. Tekst).  

• Een fluitje of belletje 

• Een groot kleed, waar een peuter onder past. 

• Print van voetsporen (twintig stuks) van een 
dierentuindier, bij voorkeur op gekleurd papier, evt. met 
bijbehorende knuffel. 

 
Aanvullende ideeën: Activiteit 2, 3 en 4 kunnen langer gespeeld worden. Willen alle 

peuters een beurt krijgen? Kies er dan voor om minder 
activiteiten te doen, maar er meer tijd voor te nemen.  

 Als de peuters vaker verstoppertje spelen, werk dan vanaf 
activiteit 2 al met verstoppen i.p.v. het kleed.  

 
Introductie:  
Deze workshop draait om zoeken en verstoppen. Eerst lopen de peuters een zelfverzonnen 
route op de kaart. We zijn iemand kwijt! Daarna wordt er aan de hand van sporen een 
spoorzoekersspel gespeeld. Ze spelen een diersoort die goed is in na-apen, namelijk de 
papagaaien. Tot slot wordt kort herhaald welke dieren we allemaal hebben bezocht.  
 

 
Activiteit 1: route op de plattegrond 

Doel De peuters leren nadenken over wat ze zelf willen en leren een 
route aan te geven. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. Kopieën van de prent, evt. verkleind.  
Kleurpotloden/waskrijtjes. 

Beginsituatie De peuters zitten  aan een tafel.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel dat jullie weer naar de dierentuin gaan. Vraag de kaartjes 
en laat iedereen binnen. Bij de entree hebben jullie een 
plattegrond gekregen. Leg uit dat je die kunt gebruiken om je 
route te bepalen. Je kunt bijvoorbeeld besluiten dat je eerst naar 
het Dinobos en dan naar de olifanten wilt. Of juist eerst naar het 
dolfinarium en daarna door naar de beren. Geef de peuters de 
opdracht om met een kleurtje aan te geven welke route ze willen 
lopen. Na het tekenen kunnen de routes uitgelopen worden. De 
andere peuters spelen de dieren die bezocht worden. De 

https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
https://www.google.nl/search?espv=2&biw=1536&bih=735&tbm=isch&sa=1&q=dierensporen&oq=dierensporen&gs_l=img.3...639.1475.0.1607.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.t3hhBfovG94
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peuters zeggen: “Wij gaan eerst naar de (dieren) en dan naar 
de (dieren). 

Opdracht peuters De peuters spelen actief mee en gaan de dierentuin binnen. Ze 
krijgen een plattegrond en geven met een kleurtje aan welke 
route ze willen lopen. Daarna spelen ze de routes uit, waarbij 
andere peuters de dieren uitspelen.. 

Aanwijzingen Je kunt bij deze opdracht ook de oudste en jongste peuters 
samen laten werken. Houd het bij twee dieren per peuter. 

 

 
Activiteit 2: wie is er weg? 

Doel De peuters leren goed naar elkaar kijken.  

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid. 

Duur 10 minuten. 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Muziek (gebruik bijv. ‘Elk dier maakt zijn eigen geluid’ van Dirk 
Scheele. Tekst).  
Een fluitje of belletje 
Een groot kleed, waar een peuter onder past. 

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel dat je bij het lopen van een route goed op moet letten of 
je niemand kwijtraakt. Laat de peuters in een kring zitten en 
vraag of ze heel goed willen kijken wie er allemaal zijn vandaag. 
Vertel dat, als de muziek aan gaat, ze de dieren mogen bekijken 
en in de speeltuin van de dierentuin mogen spelen. Als de 
muziek stopt en je op een fluitje blaast, dan gaan de peuters zo 
snel mogelijk met hun ogen dicht in een kring zitten. Iedereen is 
stil en beweegt niet. Je legt een grote doek over één van de 
peuters heen. De rest doet de ogen weer open. “Wie is er weg?” 
Check of iedereen het met elkaar eens is. Welke kleding had de 
peuter aan? Vraag aan de peuter onder het doek of de 
beschrijving klopt en haal de doek weer weg. Herhaal dit spel 
enkele keren.  

Opdracht peuters De peuters spelen het spel zoals hierboven beschreven en 
kijken goed naar elkaar, zodat ze kunnen beschrijven wat hun 
groepsgenootjes voor kleding dragen.  

Aanwijzingen Probeer ook de fantasie te prikkelen als de muziek aan staat, 
speel met elkaar uit wat je in de speeltuin en de dierentuin 
allemaal kan doen. Let erop dat niet iedereen het prettig vindt 
om verstopt te zijn.  

 

 
Activiteit 3: spoorzoeken 

Doel De peuters beleven een avontuur. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en samenwerken 

Duur 8 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

https://www.youtube.com/watch?v=fhU58LAjGAA
https://www.musixmatch.com/lyrics/Dirk-Scheele/Elk-Dier-Maakt-Z-n-Eigen-Geluid
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Print van voetsporen (twintig stuks) van een dierentuindier, bij 
voorkeur op gekleurd papier, evt. met bijbehorende knuffel. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Maak een spoor van dierenpootafdrukken, evt. van tevoren op 
de gang. Verstop het bijbehorende knuffeldier aan het eind van 
het spoor. Neem de peuters mee terwijl je het spoor volgt. 
Vraag vervolgens een groepje peuters een spoor uit te zetten en 
de knuffel te verstoppen. De peuters veranderen zelf ook naar 
dit dier en verstoppen zich ook, terwijl de overige peuters met 
hun ogen dicht op de grond zitten. Zoeken maar! Herhaal dit 
spel enkele keren. 

Opdracht peuters De peuters leggen sporen, volgen sporen, verstoppen zich en 
zoeken elkaar. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 4: na-apen 

Doel De peuters leren goed naar elkaar kijken en elkaar na te doen. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid. 

Duur 5 minuten 

Materiaal - 

Beginsituatie De peuters staan in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vraag de peuters of ze een dier kennen die goed kan na-apen. 
Geen aap, maar een papagaai. Papagaaien praten mensen na, 
maar doen ook dingen na. Leg uit dat jullie een spel gaan 
spelen waarin je elkaar na mag doen. Doe eerst zelf een 
beweging en een geluid/zin, wat de peuters nadoen. Wijs 
daarna een peuter aan die iets voor mag doen. De rest aapt na. 

Opdracht peuters De peuters apen de pedagogisch medewerker en de andere 
peuters na en verzinnen zelf geluiden en bewegingen.  

Aanwijzingen Je kunt de opdracht iets moeilijker maken door het in de ruimte 
te spelen of een lange slinger te maken, met de leider voorop. 
Vinden ze het lastig om iets te verzinnen? Geef dan alleen 
degenen de beurt die graag willen en iets weten. 

 

 
Activiteit 5: afsluiten 

Doel De workshop wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid. 

Duur 2 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring of aan een tafel.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Laat de prent zien en vraag de peuters of ze nog weten waar ze 
allemaal geweest zijn. Bespreek waar ze nog graag (nog een 
keer) naartoe willen. Vertel dat jullie dat de volgende keer gaan 
doen. 

Opdracht peuters De peuters vertellen waar we al geweest zijn en waar ze nog 
naar toe zouden willen. 

Aanwijzingen Onthoud goed, of schrijf op, waar de peuters nog heen willen. 

https://www.google.nl/search?espv=2&biw=1536&bih=735&tbm=isch&sa=1&q=dierensporen&oq=dierensporen&gs_l=img.3...639.1475.0.1607.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.t3hhBfovG94
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WORKSHOP 5 

Dierentuinbezoek – Dag dierentuin! 
 
Educatie model leerlijn:  Verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid. 
 
Benodigde materialen: • Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland 

van Charlotte Dematons. 

• Evt.: de routekaarten van workshop 4.  
 
Aanvullende ideeën: Zet de prent ergens neer of hang hem op, zodat je door kunt 

spelen.  
 
Introductie:  
Eerst mogen de peuters nog even snel bij de dieren kijken die ze graag nog (een keer) willen 
zien. Vervolgens gaan we bij de slapende leeuwen kijken en brullen de peuters hard als 
leeuwen. Daarna wordt gespeeld dat we nog een ijsje krijgen en de speeltuin bezoeken. Tot 
slot gaan we terug naar huis met de auto en nemen we afscheid van elkaar. 
 

 
Activiteit 1: introductie 

Doel De peuters herinneren zich de vorige workshops. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 2 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Wie weet nog wat jullie de vorige keer hebben gedaan? Ga 
daarbij in op de input van de peuters in de afsluiting van de 
vorige workshop. Wat wilden ze nog graag bezoeken? Vertel 
dat dit de laatste keer is dat jullie de dierentuin bezoeken.  

Opdracht peuters De peuters geven aan wat ze nog graag willen bezoeken. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 2: nog op bezoek bij… 

Doel De peuters beelden de dieren fysiek uit.  

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 
Evt.: de routekaarten van workshop 4.  

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Neem de peuters weer mee naar de dierentuin, evt. aan de 
hand van de routes uit workshop 4, of controleer de kaartjes nog 
eens. Herhaal de dieren die bezocht zijn, maar bezoek ook de 
plekken die nog niet zo lang bezocht zijn, zoals de tijgers, het 
Dinobos en het dolfinarium. Ook zie je dieren die nog in hokken 
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moeten komen. Bespreek welke dieren dat zijn en beeld ze met 
de peuters uit. Kijk ook naar de kinderboerderij met geitjes en 
kippen, de zebra’s, neushoorns, hertjes, struisvogels, 
flamingo’s, dolfijnen, pinguïns, ijsberen, krokodillen en slangen, 
schildpadden. Hoe kun je dit alles uitbeelden? Laat de peuters 
zo snel mogelijk verschillende dieren achter elkaar uitbeelden. 
Eindig bij de leeuwen.  

Opdracht peuters De peuters geven aan welke dieren ze nog willen bezoeken, 
maar vooral ook welke dieren ze nog willen worden. De peuters 
beelden al deze dieren uit met beweging en geluid. 

Aanwijzingen In het boek ‘Nederland’ van Charlotte Dematons zit de bijlage 
‘Het notitieboekje van Charlotte Dematons’ met namen van alle 
dino’s in het Dinobos.  

 

 
Activiteit 3: moe 

Doel De peuters leven zich in de dieren in. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht. 

Duur 7 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters staan verspreid dor de ruimte.  

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Bij de leeuwen aangekomen, zien jullie dat de leeuwen aan het 
einde van de dag al erg moe zijn geworden. Er wordt een spel 
gespeeld, waarbij de peuters slapende leeuwen zijn. Als ze zo 
slapen, zijn het net lieve poesjes. Ze ademen heel zacht en 
knorren een beetje, zoals poesjes kunnen spinnen. Loop rond 
en aai een paar poesjes. Leg uit dat, als een poesje geaaid 
wordt, hij verandert naar een grote, brullende leeuw. Jij schrikt 
je een hoedje als de peuters dit doen! Een beetje bang loop je 
snel naar de volgende peuter. Ga zo alle poesjes af.  

Opdracht peuters De peuters spelen mee met de opdracht zoals hierboven 
beschreven. Ze doen alsof ze de slapende leeuwen zijn en lief 
spinnen, maar zodra ze geaaid worden brullen ze als een 
leeuw. Daarna vallen ze weer in slaap.. 

Aanwijzingen - 

 

 
Activiteit 4: in de speeltuin 

Doel De peuters spelen een doen-alsof-situatie. 

Educatie model leerlijn Nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters zitten in een kring. 

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel dat jullie voordat jullie vertrekken nog een ijsje gaan eten 
en nog even in de speeltuin gaan spelen. Neem ze mee in een 
geleide fantasie. Gebruik de plaat en schommel in de 
schommelnetten, wippen op de wipkip en klimmen in de 
klimtorens. Zing relevante kinderliedjes als je die kent. Vertel 
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daarna dat jullie nu echt naar huis moeten. Onderweg naar de 
uitgang valt een peuter op zijn knie (zie prent, linksboven de 
speeltuin). Plak een pleister op de knie van de peuter. Laat 
meerdere peuters tegelijk dit uitbeelden. 

Opdracht peuters De peuters spelen alsof ze zelf een ijsje eten, in de speeltuin 
spelen en rennen, vallen en een pleister krijgen. Ze spelen 
samen met de anderen  wat verteld wordt. 

Aanwijzingen Neem de peuters mee in hun fantasie, maar laat ze ook vooral 
zelf dingen verzinnen en beeld ook de zelfverzonnen activiteiten 
met de hele groep uit. Erken, benoem en complimenteer de 
eigen ideeën van de peuters. 

 

 
Activiteit 5: weer naar huis en afscheid nemen 

Doel De workshopreeks wordt afgesloten. 

Educatie model leerlijn Verbeeldingskracht. 

Duur 5 minuten 

Materiaal Prent ‘Dierentuinen in Nederland’ uit het boek Nederland van 
Charlotte Dematons. 

Beginsituatie De peuters staan verspreid door de ruimte.   

Opdracht pedagogisch 
medewerker 

Vertel dat de dierentuin nu echt gaat sluiten. Alle dieren gaan 
slapen, en we zijn zelf ook heel moe. Gaap even met de 
leerlingen en rek je uit. Tijd om in de auto te stappen. Rijd 
richting de snelweg (zie prent). Onderweg zingen jullie nog een 
liedje, vraag de peuters welk liedje ze willen herhalen. Daarna 
zijn jullie zo moe dat jullie in de auto in slaap vallen. Vertel dat 
jullie bijna thuis zijn. Zet iedereen thuis af en neem steeds 
afscheid. Zeg daarbij als pedagogisch medewerker: “Dag (naam 
van de peuter), slaap lekker (naam van de peuter), tot de 
volgende keer!” Sluit af met de spelsituatie dat de peuters 
uiteindelijk na een lange dag in hun eigen bed liggen en nog 
lekker dromen over de dieren in de dierentuin.  

Opdracht peuters De peuters gaan mee in hun fantasie en spelen het verhaal mij. 
Ook zij zwaaien en zeggen gedag tegen de groepsgenootjes. 
Ze spelen dat ze in slaap vallen en dromen in hun eigen bed. 

Aanwijzingen - 

 
  
 


