Dierentuin
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Hoep maakt zijn woonwagen schoon. Ondertussen liggen zijn knuffeldieren buiten
op een grote hoop. Het lijkt wel een dierentuin zegt Hoela! Hoewel…in een dierentuin
staan niet alle dieren zomaar door elkaar. Samen met de kinderen geeft Hoela alle
dieren een mooie plek in hun eigen dierentuin. Weten de kinderen welk dier in welk
hok kan wonen?
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.
Een dierentuin
In een dierentuin staan alle dierensoorten netjes bij elkaar. Laat de kinderen alle
dierenknuffels verzamelen die ze kunnen vinden en leg ze samen soort bij soort.
Nodig:
- Veel knuffelbeesten
- Plastic diertjes

Tip: Als er niet genoeg dieren zijn, teken dan een paar dieren op papier en laat de
kinderen ze uitknippen en inkleuren.
Voorbeeldvragen:
- Hoeveel dieren zijn er?
- Hoeveel dieren zijn er van elk soort?

- Wat zijn de grootste dieren in deze groep?
- Van welke dieren zijn er het meest?
- Hoe kun je dat ontdekken of uitzoeken?
- Wat zijn de kleinste dieren? Hoe weet je dat?
- Welke dieren kunnen niet naast elkaar in het echt en waarom niet?
Dierenhokken maken
Zorg voor dozen, kratten of manden. Teken op elk van deze dierenhokken zoveel
stippen als er dieren zijn van elk soort. De kinderen mogen de dieren tellen en de
dieren in het bijpassende hok zetten, met hetzelfde aantal stippen.
Nodig:
- Dozen
- Manden
- Teilen
- Kratten
- Papier en stift

Voorbeeldvragen:
- Welk dier moet in welk hok?
- Waarom juist daarin?
- Passen de dieren er wel allemaal in?
- Waarvan zijn de meeste dieren?
- Is het hok voor die dieren ook het grootst? Waarom wel/ niet?
- Hoeveel stippen tel je hier?
Tip: Kinderen kunnen zich ook verkleden of schminken als dier. Hoeveel dezelfde
dieren zijn er? En wat voor hok hebben zij nodig?

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide: Tellen, Muis en olifant
Schatkist: Dieren
Ik en Ko: Groot en klein

