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Startactiviteit: Alle kinderen nemen dierentuinknuffels mee en we gaan ze sorteren 
                       Waarom kunnen ze wel/niet bij elkaar? We kijken in de schatkist. 
Eindactiviteit: Ouders uitnodigen om een bezoekje te brengen aan de dierentuin 

Kring/gespreksactiviteiten: 
 Verteltafel; Nijntje in de dierentuin 

 Woordveld maken 

 Auditieve oefeningen over de 
dierentuin 

 Poppenkast; poppenkastpoppen van 
dierentuindieren 

 Boeken en gesprekken over de 
dierentuin en dieren van de dierentuin 

 Leeshoek met boeken over 
dierentuindieren 

Doelen: 
 Woorden en begrippen rondom 

de dierentuin leren 

 Leren spreken en luisteren 

 Woordenschat uitbreiden 

 Leren zelf een verhaal te maken 
en te vertellen 

Lees/schrijfactiviteiten: 
 Woordenboek en woordkaarten 

 Boekjes maken over de dieren 

 Toegangskaarten en een folder maken 

 Letters: d-ie-r aanleren 

 Dierenstempels en woorden schrijven 

 Woorden op de computer natypen 

 
Doelen: 

 Functioneel schrijven 

 Letters d-ie-r leren 

 Letters herkennen van dieren 
 

Spelactiviteiten: 
 Dierentuin in de klas; hokken, 

dierenverzorgers, dierenarts, 
restaurant, fotograaf, 
kaartenverkoop, knuffeldieren, 
keuken voor het dierenvoer 

 Luisteren: dierenliedjes en verhaal 
op CD 

 Activiteiten taal/rekenen op 
digibord 

 
Doelen: 

 Rollenspel leren spelen/taken 
verdelen 

 Leren luisteren 

 Plezier beleven in naspelen 
dierentuinbezoek 

Reken/wiskunde activiteiten: 
 Plattegrond van de dierentuin 

 Wegwijzers/pictogrammen 

 Restaurant; hoeveelheden en 
betalen 

 Dieren tellen 

 Fotograaf: plaatsbepaling 

 Grote en kleine dieren 

 Categoriseren; welke dieren 
horen er wel/niet bij 

 Ordenen; verzamelingen maken: 
gevaarlijk-ongevaarlijk, vliegend-
lopend, groot-klein 

 Openingstijden/sluitingstijden 
Doelen: 

 Tellen 1 – 20 en terugtellen 

 Plattegrond leren 
lezen/maken 

 Leren categoriseren en 
sorteren 

Onderzoeksactiviteiten: 
 Foto’s maken van 

dierentuindieren; hoe werkt 
dat? 

 Dierenvoer 

 Haren – veren – vacht – bont – 
kaal vel etc. 

 Hoe leven dieren in de 
dierentuin 

Doelen: 
 Leren hoe dieren leven 

in de dierentuin 

Constructieve/beeldende 
activiteiten: 

 Bouwhoek; dierentuin 
bouwen 

 Kralenplanken 

 Strijkkralen; 
dierentuindieren 

 Knutselen dierentuin 
 Klei; dieren en poep maken 

Doelen: 
 Bevorderen grove en 

fijne motoriek 

 Creativiteit bevorderen 

 
Thema: dierentuin 
     

 
 


