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Inhoudsopgave

 1. Een leeuw

 2. Een wandelende tak

 3. Een nijlpaard

 4. Een goudvis

 5.  Een aap

 6. Een hamster

 7. Een geit

 8. Een schildpad

 9. Een papegaai

 10. Een konijn of een poes

 11. Een hond
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De dierentuin
Lees het boek En hoe komt toch een olifant aan al 
die kilo’s grijs? voor. Houd met de kinderen een 
gesprek over de dierentuin. 

Gespreksvragen:

• Wie is er wel eens in de dierentuin geweest?

• Wat zie je in de dierentuin?

• Welke dieren ken je die in de dierentuin leven?

• Hoe leven de dieren in de dierentuin?

• Wie zorgt voor deze dieren? 

• Welk dier uit de dierentuin zou jij willen zijn en 
waarom?

Richt met de kinderen een dierentuin in. Bekijk 
daarvoor de dierentuin op de eerste bladzijde van 
het verhaal. Laat ze de hokken maken van blokken 
en geef de volgende dieren een plek in de die-
rentuin: de giraf, de zebra, de pauw, de slang, de 
neushoorn, de ijsbeer, de olifant, de flamingo, de 
krokodil, de kangoeroe en de leeuw.

Doe daarna bij elk van de dieren een korte activi-
teit. Laat een van de kinderen een dier pakken, zet 
dat in de kring en doe de activiteit. Hierna wordt 
het dier weer terug in de dierentuin gezet. 

De giraf
Wie schildert al die vlekken op het lijf van de giraf?
Een giraf heeft vlekken. Bekijk ze. Kunnen de kin-
deren nog meer dieren bedenken met vlekken? 
Suggesties: koe, luipaard, hert, dalmatiër.

Laat de kinderen met kosteloos materiaal een dier 
knutselen dat vlekken heeft. Ze beplakken bijvoor-
beeld doosjes met gekleurd papier en geven het 
dier poten, ogen, oren en een bek. Daarna scheu-
ren ze stukken uit sitspapier en plakken deze als 
vlekken op het dier. 

De zebra
En waarom zijn die zebrastrepen nooit eens roze 
met blauw?
Bekijk de zebra in het boek en vraag welke kleu-
ren hij heeft (roze en blauw). Ontdek het patroon 
op de zebra: roze, blauw, roze, blauw enzovoorts. 
Vraag welke kleuren een zebra eigenlijk heeft 
(zwart en wit). Leg een patroon met zwarte en 
witte dopjes in de kring en laat de kinderen dit 
patroon voortzetten. Leg daarna een patroon met 
twee andere kleuren en laat ook dat voortzetten. 
Breid dit uit naar drie en vier kleuren. 

De pauw
Wie zet al die ogen in de veren van een pauw? 
Kijk in het boek naar de bladzijden met de pauw. 
Wijs op de achtergrond. Wat is daarop te zien? 
(een brillenwinkel en opticien) 

Geef elk kind twee wc-rollen. Dit is hun ‘bril’. Laat 
ze door de rollen kijken. Wat zien ze? Geef ze ver-
volgens opdrachten.

Suggesties:

• Zoek iets roods en bekijk dat door je bril.

• Zoek iets met een cijfer en bekijk dat door je 
bril.

• Zoek iets met een letter en bekijk dat door je 
bril.

• Zoek iets met een driehoekige vorm en bekijk 
dat door je bril.

• Kun je twee dezelfde voorwerpen door je bril 
zien?

• Zoek iets wat beweegt en bekijk dat door je 
bril. 
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De slangen
Wie rolt al die slangen achter glas zo netjes op?
Zorg voor veters, koorden en draden in verschil-
lende lengtes. Geef elk kind een veter, koord of 
draad. Dat is een slang. Laat de kinderen met hun 
slang door de kring lopen en op zoek gaan naar 
een andere slang. Twee kinderen vergelijken de 
lengte van hun slang met elkaar. Welke slang is 
het langst? Welke het kortst? Of zijn ze even lang? 
Daarna wisselen ze van slang en gaan op zoek 
naar het volgende kind om de slang mee te verge-
lijken.

Tip! Vraag een kind op de grond te gaan liggen en meet 
het kind met behulp van de slangen. Hoeveel slangen 

lang is dit kind?

De neushoorn
En hoe komt nou een neushoorn aan die neus-
hoorns op zijn kop?
Verzamel een aantal gekke neuzen en stop een 
van deze neuzen in een cadeaudoosje. Zeg het 
onderstaande versje op, terwijl je het cadeaudoos-
je de kring rond geeft. Als het versje is afgelopen, 
maakt het kind dat het doosje heeft het open en 
zet de neus die erin zit op. Doe een volgende neus 
in de doos en herhaal de activiteit.

Het is heus,

een hoorn op zijn neus.

Daarmee is hij blij,

hij zegt: kijk mij! 

Nu ben jij aan zet,

met welke neus heb jij pret?

We tellen van één tot tien

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…

Laat je neus maar zien! 

De ijsbeer
Een ijsbeer, eet die eigenlijk alleen maar liters ijs?
Zorg voor afbeeldingen van ijshoorntjes of leg 
kunststof ijshoorns of ijsbakjes neer. Zet een bak 
met pompons of proppen gekleurd papier op tafel. 
Dat zijn ijsbollen. De kinderen krijgen een hoorntje 
of bakje en pakken met een pincet ijsbollen die 
ze in het hoorntje of bakje doen. Breid de activi-
teit uit door de kinderen getalkaarten te geven. 
Ze kijken naar het getal op de kaart, bijvoorbeeld 
acht, en leggen met de pincet acht ijsbollen op het 
hoorntje of bakje. 

Tip! Gooi met de kleurendobbelsteen en laat de kinderen 
ijsbollen in deze kleur pakken. 

De olifant
En hoe komt toch een olifant aan al die kilo’s grijs?
Bekijk de olifant in het boek En hoe komt toch een 
olifant aan al die kilo’s grijs? Hoe ziet zijn huid er 
in het boek uit? (als een gemetselde muur) 

Bekijk de metselaars die aan het werk zijn. Leer de 
kinderen de techniek van het ‘metselen’ door een 
muur van blokken te bouwen. Daarna gaan ze tij-
dens de werkles met deze techniek aan de slag. 

Speel het spel Jenga. Bouw een Jenga-toren en 
haal blokken uit de ‘gemetselde’ toren. Zorg er-
voor dat deze niet omvalt.

Tip! Nodig een metselaar uit op school of bezoek een 
bouwplaats waar wordt gemetseld.  
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De flamingo
Hoe komen die flamingo’s aan die kronkels in hun 
nek?
Bekijk de flamingo’s in het boek. Wat dansen ze 
mooi! Kunnen de kinderen dat ook? 

Zet vrolijke, instrumentale muziek op en laat de 
kinderen daar als balletdansers op dansen. 

De krokodil
Hoe komt een krokodil aan zoveel tanden in zijn 
bek? 
Bekijk de krokodil in het boek en vraag wat hij aan 
het doen is. (Hij is bij de tandarts.) Vertel dat de 
tandarts een kunstgebit voor de krokodil heeft ge-
maakt. Leg twee groene stroken papier in de vorm 
van een krokodillenbek in de kring. Zorg voor witte 
driehoeken, bijvoorbeeld stukjes mozaïek. De kin-
deren zijn de tandarts en werken aan het kunstge-
bit voor de krokodil. Dit gebit bestaat uit twee de-
len: een bovenkant en een onderkant, die precies 
hetzelfde zijn. 

Leg een tand in de bovenkaak van de krokodil en 
vraag een van de kinderen deze tand te spiegelen 
in de onderkaak. Leg nog een tand in de boven-
kaak en laat die spiegelen in de onderkaak. Ga zo 
verder tot het gebit voor de krokodil klaar is. 

De kangoeroe
Waarom draagt de kangoeroe een rugzak op haar 
buik?
Kijk in het boek naar de kangoeroe. Wat is er op 
deze illustratie te zien? Zien de kinderen de tas-
senwinkel? 

Verzamel verschillende tassen en stop een speel-
figuur van een dierentuindier in elke tas. Leg één 
tas in de kring. De kinderen proberen er door mid-
del van het stellen van vragen achter te komen 
welk dier zich in de tas heeft verstopt. De vragen 
mogen alleen met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. 
Lukt het ze de inhoud van de tas te ontmaskeren?

Zet een volgende tas in de kring en herhaal de ac-
tiviteit. 

De leeuw
Waarom draagt die leeuw zo’n overdreven grote 
pruik?
Kijk naar de haren van de leeuw in het boek En 
hoe komt toch een olifant aan al die kilo’s grijs? 
en bekijk wat je nodig hebt om een gek kapsel te 
maken. (schaar, rollers, kammen, spelden, nepha-
ren en vlechten, föhn, haarspray)

Organiseer een ‘gekkeharendag’ en laat de kinde-
ren met een gek kapsel naar school komen. Maak 
een gekkeharengroepsfoto. 

Naar de dierentuin
Alle dieren uit het boek zijn aan bod gekomen. 
Sluit het thema feestelijk af met een bezoek aan 
een echte dierentuin of dierenpark in de buurt. 

 


