
 

 
 

Dino 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

De aflevering: Hoep leest een heel mooi boek over dino‟s. Hoela verveelt zich, maar 

ze heeft zeker geen zin om te lezen. “Ga maar kijken of er een schat in de zandbak 

ligt”, zegt Hoep. Dat gaat ze doen! Zo, nu kan Hoep rustig verder lezen. Hoela graaft 

en graaft en dan ineens…wat is dat? Iets hards… Samen met de kinderen 

onderzoeken Hoela en Hoep heel voorzichtig wat ze hebben gevonden!  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd waar veel variaties op mogelijk zijn. 

Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga hier 

dan op door in een eigen activiteit.  

Schatgraven  

Na het kijken hebben de kinderen vast zin om ook te gaan schatgraven in de 

zandbak. Verstop een paar plastic speelgoed dino’s in de zandbak. Laat de kinderen 

onderzoeken en graven en stel tussendoor open vragen aan de kinderen.                   

 
 

 

Nodig:  
- Zandbak met zacht zand  
en een deel met nat zand  
- Plastic speelgoed dino’s 
- Schepjes  
- Kwastjes  
- Harkjes  
- Emmers  
- Kruiwagentjes  

 

 

 

       

     

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Welke spullen kunnen we gebruiken om het zand weg te krijgen?  

- Waar kun je het zand laten dat je wegschept?   

- Hoe kun je het laatste beetje zand rond de dino voorzichtig weghalen?  

- Wat is het verschil tussen hard en zacht zand? (kun je bijvoorbeeld van beide 

soorten een vormpje maken?)  

- Wat gebeurt er als zand nat wordt?  

- Is modder eigenlijk ook zand?  

Welke dino’s zijn opgegraven?  

Nu de dino’s allemaal zijn gevonden, kunnen de kinderen gaan kijken en vergelijken. 

Het leukste is natuurlijk om met een echt dinoboek te onderzoeken welke soorten 

er precies in de zandbak zaten.      

Voorbeeldvragen: 

- Kan het deze dino zijn,die we op dit plaatje zien? Waarom niet/wel?  

- Hoeveel poten heeft de dino op het plaatje? En hoeveel poten heeft de dino            

in de zandbak?  

- Welke hebben er allemaal een lange nek?  

- Waarom zou deze dino eigenlijk een lange nek hebben?  

- Heeft onze dino juist een korte of een lange staart?  

- Heeft onze dino vleugels? Hoe weet je dat? Waar zitten die dan?  

Tip: Als je geen boek van dino‟s hebt kun je ook de kinderen de opgegraven dino‟s 

laten vergelijken. Welke kleur hebben de dino‟s. Welke dino heeft de langste nek? 

Hebben ze allemaal evenveel poten?  

 

 

 



 

 
 

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema‟s en 

methodes:  

Ik & Ko „Groot en klein‟  

Ik & Ko „Wat loopt en vliegt daar‟  

Piramide „Kleur en vorm‟  

Taalrijk „Ik heb twee armen en twee benen‟ 


