
 

 

Dierentuin 

Het thema waar we vanaf 11 mei mee gaan starten is de Dierentuin. 

We gaan samen met de kinderen kijken en bespreken welke dieren daar te vinden zijn, hoe 

ze er uit zien, waar ze in het wild wonen, wat ze eten.. 

Misschien is uw kind wel eens in de dierentuin geweest en kan het al een aantal dieren 

benoemen. 

We hebben er weer zin in om de kinderen verschillende knutselactiviteiten aan te bieden, 

om samen te zingen, samen te lezen. We gaan ook ons best doen om héél goed te luisteren 

of we dierengeluiden herkennen, zoals het gebrul van een leeuw; spannend! 

 

 

Themaboek 

Als themaboek zullen we samen het boek Kleine Kangoeroe  

gaan ontdekken.  

 

Het is een prentenboek van Guido van Genechten over een 

kleine kangoeroe die het spannend vindt om de wereld om hem 

heen te ontdekken; hij wil liever dicht bij mama blijven.  

 

We mogen als peuterspeelgroep via de bibliotheek gebruik 

maken van dit boek, maar ook van prachtige grote vertelplaten 

en diverse (knuffel)dieren die ook in het boek voorkomen. Zo 

komt het verhaal nóg meer tot leven voor de kinderen. 

  

 



 

 

Internet 

Op het internet is ook veel leuks te vinden over het thema.  

 

 Een leuk verhaaltje is het digitale prentenboek Bobbi naar de Dierentuin: 

klik hier voor het verhaaltje 

 Dit filmpje over poep in de dierentuin vinden kinderen vaak reuze interessant...: 

klik hier voor het filmpje 

 Tot slot een liedje dat wij ook samen met de kinderen zullen gaan zingen: 

klik hier om naar het liedje te luisteren 

 

Hieronder de tekst van het liedje, om samen mee te zingen: 

 

Ga je mee vandaag, ga je mee vandaag, 

naar de dierentuin, naar de dierentuin, 

 

Ja dat wil ik graag, ja dat wil ik graag, naar de 

dierentuin. 

 

Een olifant, een olifant, in de dierentuin in de dierentuin 

Een olifant, een olifant, in de dierentuin. 

 

Dag dierentuin, dag dierentuin, dat is jammer zeg, maar we moeten weg.  

Dag dierentuin, dag dierentuin, tot de volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=86p8IRKEIyw&feature=emb%20%20%20%20%20_logo
https://schooltv.nl/video/poep-van-dieren-op-pad-met-flip-de-beer/
http://www.wijmakenmuziek.nl/mp3/2004/dierentuin.mp3

