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13. Een dino als huisdier          

 

Tijdens deze activiteit: 

• gaan de kinderen een dinolied zingen en stampen als een dino. 

 

 

T Fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe 

Groep 1: Past eindrijm toen: ontdekt en produceert zelf eindrijm. Herkent een klank in een reeks 

losse woorden. Herkent dezelfde klank in twee woorden. 

Groep 2: Benoemt een aantal letters correct. Past beginrijm toe. Maakt de beginklank van een 

woord los van de rest van het woord. Synthetiseert drieklankwoorden (MKM) auditief. 

 

 

• Verzamel de materialen. 

• Zet Sil en Lis klaar. 

• Zet het lied Een dino (SchoolTV) klaar op het digibord. 

 

 

• de letter, het woord, de klank, rijmen, het lied (stampen, dansen, de muziek, zingen) 

 

 

Sil en Lis staren een beetje voor zich uit. Lis zegt: Ik wil een echte dino als huisdier! Dan mag hij 

slapen in mijn bed en dan gaan we samen in bad. Herhaal de zin: Dan mag hij slapen in mijn bed. 

Hé, horen jullie dat ‘mag’ en ‘mijn’ met dezelfde letter beginnen? Wie weet welke letter dat is? 

Kun je de klank maken van de letter? Schrijf de ‘m’ op een vel papier. In welke woorden komt de 

‘m’ ook voor? Horen we de ‘m’ aan het begin, midden of eind? Schrijf de woorden op het vel 

papier. Herhaal de hele zin nog een keer. Horen jullie dat bed en bad ook met dezelfde letter 

beginnen? Model hoe u de woorden b-a-d en b-e-d synthetiseert (hakken: maak een beweging van 

links naar rechts met gesloten handen tegen elkaar). Schrijf de ‘b’ ook op een vel papier en maak 

een woordveld. Welke letter is dat? Kennen jullie nog een woord dat met de ‘b’ begint? Dan zegt 

Sil: Ik neem mijn dino dan mee naar school en hij zit naast me in de klas. We spelen samen in de 

tuin, lekker rollen door het gras! Lis zegt: Hé, dat rijmt! Hebben jullie het ook gehoord? Welke 

woorden rijmen? (klas en gras). Kennen we nog meer woorden die rijmen op klas en gras? Kennen 

de kinderen nog andere woorden die rijmen? 

https://schooltv.nl/video/een-dino-liedje-uit-koekeloere/
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We gaan kijken en luisteren naar een lied over een dinosaurus. Daar zitten rijmwoorden in. Kijk en 

luister maar goed. Laat op het digibord het lied Een dino zien. Op de site zijn ook de bladmuziek en 

de liedtekst te downloaden (liedtekst staat ook in de bijlage). Lees vervolgens de liedtekst voor. 

Leg extra intonatie op de woorden met eindrijm en laat de kinderen bij eindrijm met hun voet als 

een dino op de grond stampen. Laat de kinderen vervolgens nog een keer naar de clip kijken: de 

kinderen zingen mee (als dat lukt) en stampen op de grond bij eindrijm. In plaats van stampen 

kunt u (een deel van) de kinderen geluid laten maken met een muziekinstrument bij eindrijm. 

 

 

Vertel dat de kinderen gezongen en gedanst hebben als een dino. Ze weten dat sommige woorden 

rijmen. Je hoort dan dezelfde klank in de woorden. Ga tot slot nog kort op de inhoud van het lied 

in: Een echte dinosaurus als huisdier… Lijkt jullie dat ook leuk? Waarom wel of waarom niet? 

 

 

Intensief arrangement 

Begeleid de kinderen intensiever bij het herkennen van eindrijm. Herhaal de woorden waar het om 

gaat regelmatig en laat de kinderen u nazeggen. Doe het stampen op de juiste momenten voor en 

laat de kinderen u nadoen. 

 

Verdiept arrangement 

Kies een woord uit het lied en laat het kind de beginletter noemen. Verklank de letter. Zijn er nog 

andere woorden in het lied die met deze letter beginnen (bijvoorbeeld: ‘bed’ en ‘bad’)? Laat het 

kind nu een woord uit het lied plus de beginletter noemen. Hoe klinkt die letter? Welke woorden 

beginnen ook met deze klank/letter? 

 

  

• Laat de kinderen stampen of muziek maken bij eindrijm bij andere dinosaurusliedjes: 

- Op de Silwebsite: Mijn dino van Benny Vreden (3:19); AA-BB rijmschema.  

- Dino waar ben je? (02:09); AA-BB rijmschema. 

- Drie grote jongens (3:02) en Stegosaurussen (1:53); AB-AB rijmschema. 

- https://www.youtube.com/watch?v=iJJ1B0q_tks (1:52); PINKFONG-lied over tyrannosaurus 

rex en woorden die met de letter ‘t’ beginnen. 

https://schooltv.nl/video/een-dino-liedje-uit-koekeloere/
https://vimeo.com/156705292
https://www.youtube.com/watch?v=hoW_x8lxw6w
https://www.youtube.com/watch?v=C4d6s54o2A0
https://www.youtube.com/watch?v=iJJ1B0q_tks
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Liedtekst Een Dino 

 

Wat ik het allerliefste wil? 

Dat ik een echte dino had! 

Dan mag hij slapen in mijn bed, 

we gaan samen in het bad. 

 

Als ik ga rijden op zijn rug 

dan ben ik hoger dan ons huis. 

En na een rondje door het park 

brengt mijn dino me weer thuis. 

 

Ik neem mijn dino mee naar school, 

en hij zit naast me in de klas. 

We spelen samen in de tuin, 

lekker rollen in het gras. 

 

Maar mama vindt dat het niet kan, 

zo’n grote dino in de straat. 

En weet je wat ze heeft gezegd? 

dat een dino niet bestaat! 

 

Misschien heeft mama wel gelijk. 

Want echte dino’s zijn heel groot. 

Hij zou niet passen in mijn bed, 

en niet passen op mijn schoot. 

 

Ze zijn te groot voor onze tuin. 

Dan zou het gras bedorven zijn. 

…Dus is het eigenlijk maar goed 

dat ze uitgestorven zijn. 

 

Bijlage 

Bijlage 


