Inleiding op het thema: Sil en de beestenboel
Wat gaan we doen?
Tijdens dit thema staat de dierentuin centraal. Ook het voorjaar met haar jonge dieren is in dit
thema opgenomen. De kinderen maken in de klas een eigen dierentuin door hokken te bouwen.
Daarin mogen de van huis meegebrachte knuffels wonen. Zo leren ze verschillende dieren kennen
en helpen ze mee om voor deze dieren te zorgen, ook als deze ziek zijn of jongen krijgen. Later
wordt de dierentuin uitgebreid met dieren uit de buurt. De kinderen verdiepen zich aan de hand
van verschillende activiteiten in de leefomgeving van deze dieren.

Voorbereiding
•

Voor dit thema wordt een dierentuin gemaakt in de klas. De dierentuin wordt later uitgebreid
met een plek voor de dierenarts en met een plek voor dieren die in de omgeving voorkomen,
zoals eendjes, lammetjes en veulens.

•

Onder het kopje ‘Benodigde materialen’ in deze inleiding vindt u per activiteit een overzicht van
de materialen die in dit thema worden gebruikt. In ‘Inrichting van de Speelleeromgeving’ vindt
u suggesties voor de inrichting van de dierentuin.

In dit thema kunt u extra woordkaarten uit het thema ‘Sil op safari’ (te vinden in het archief op de
website van Sil op School) gebruiken. Het gaat om de volgende woordkaarten: de zebra, de
neushoorn, de vis, de vogel, de aap, de giraf, de krokodil, de leeuw, de olifant, de papegaai, de
slang, de spin, het hok, ontsnappen, de bezoeker, de verzorger, zorgen voor, zwaaien. Dit is
slechts een selectie. Kijkt u zelf in het archief voor meer woordkaarten om uit te printen.
Laat u zich tijdens de voorbereiding op dit thema inspireren door de beschrijvingen van de
activiteiten en de informatie uit de aanvullende documenten. Hierna kunt u met uw eigen
creativiteit aan de slag om er samen met de kinderen een passend thema van te maken.
Zo is Sil op School bedoeld! Als ontwikkelteam wensen wij u en de kinderen daar heel veel plezier
bij.
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Overzicht van doelwoorden
De vetgedrukte woorden zijn de woordkaartwoorden van dit thema.
Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

Activiteit 5

een hand geven

de dierentuin

de opening

de kooi

de laars

vullen

het hek

het lint

hetzelfde

spuiten

poepen

het nijlpaard

doorknippen

nadoen

verzorgen

een hap nemen

dichtdoen

naast

het geluid

vies

de kruiwagen

gevaarlijk

het nieuws

balanceren

de emmer

Activiteit 6

Activiteit 7

Activiteit 8

Activiteit 9

Activiteit 10

voeren

vegen

bijten

het jong

de slagtand

de voedertijd

de hoop

aaien

de geboorte

de tijger

de groente

de kleur

het stro

de dierenarts

de beer

de vrucht

kneden

de schildpad

onderzoeken

de kameel

het blad

de poep

de wachtkamer

dik

de poot

Activiteit 11

Activiteit 12

Activiteit 13

Activiteit 14

Activiteit 15

het bordje

snuffelen

het schaap

een ei leggen

de kikkerdril

de naam

graven

het lammetje

de vleugel

de kikkervis

de letter

verstopt

kwaken

de veer

de sloot

pasgeboren

de kuil

de eend

de worm

de vijver

het

grazen

het weiland

het vogelnest

de kikker

Activiteit 16

Activiteit 17

Activiteit 18

Activiteit 19

Activiteit 20

het varken

rechtdoor

eng

omdraaien

dansen

de big

rechtsaf

waarom

de overkant

zingen

het paard

linksaf

wanneer

precies

opruimen

het veulen

de paal

grappig

staan

meenemen

de kip

de pijl

raden

volgen (achterna)

het afscheid

geboortekaartje

het kuiken
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Benodigde materialen
Activiteit

Materialen

1.

Apenpoep

•

prentenboek Apenpoep

2.

De dierentuin

•

dierenknuffels en speelgoeddieren (van de kinderen)

•

dozen, bakken, planken, blokken, doeken

•

papier en stempels van de cijfers tot 10, eventueel stempels van de letters

•

een lint, een schaar

•

het filmpje van de opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen (zoek op

3.

De opening

YouTube op ‘Opening Wildlands’)

•

de woordkaarten die in activiteit 2 bij de hokken zijn gehangen en andere
afbeeldingen van dierentuindieren

4.

Apenkunsten

•

de materialen die worden genoemd bij ‘Doelen’ bij deze activiteit

5.

De dierenverzorger

•

speelgoedfruit en -groente, een emmer, een bezem

•

een tuinbroek, een overall, regenlaarzen

•

knuffels uit de dierentuin in de klas

•

een weegschaal

•

verschillende soorten dierenvoer (bananen, bladeren, takjes)

6.
7.

Wie eet het meest?
Dierenpoep

•

300 gram bloem, 150 gram zout, 2 eetlepels olie, 220 ml warm water

•

(natuurlijke) kleurstof, bijvoorbeeld cacaopoeder, kurkuma, paprikapoeder

•

een grote mengkom, een maatbeker, vier bakjes

•

afbeeldingen van verschillende soorten poep (bijvoorbeeld uit het boek
Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft van
Werner Holzwarth

8.

9.

Bij de dierenarts

Een baby in de buik

10. Een eigen hok voor moeder en
jong

11. Geboren: Tim de tijger

•

een schildpadknuffel of speelgoedschildpad

•

boekjes over dieren

•

dokterstas met onder andere pleisters, verband, lampje, stethoscoop

•

doktersspullen

•

een plaatje of foto van een zwangere vrouw

•

plaatjes of foto’s van drachtige dieren

•

grote knuffels van dierentuindieren

•

dozen in verschillende vormen (rechthoekig, vierkant, rond)

•

stroken stevig papier, satéprikkers, lijm, plakband, scharen

•

de grote knuffels van dierentuindieren uit activiteit 9

•

blokken, en fototoestel, een groot vel ruitjespapier, potloden

•

de knuffels uit activiteit 9 en 10, kleine babyknuffels van dezelfde dieren

•

een geboortekaartje van een kind

•

lege kaartjes, papier, grijze potloden, gekleurde potloden

•

stempels, stempelkussens met verschillende kleuren inkt
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12. Waar zijn moeder en jong
gebleven?
13. Dieren in de buurt

•

de grote en kleine knuffels van dierentuindieren uit activiteit 11

•

de materialen die worden genoemd bij ‘Doelen’ bij deze activiteit

•

materialen om moeder en jong achter of in te verstoppen

•

speelgoeddieren van (kinder)boerderijdieren en dieren uit de buurt
(eendjes, vogels, kikkers, insecten, lammetjes, kippen, kuikentjes)

14. Vogelnestjes

•

spullen voor de leefomgeving, zoals een bak (vijver) en kunstgrasmatjes

•

speelgoed- of decoratievogeltjes

•

klei die hard wordt, takjes, veertjes, stro of hooi

•

afbeeldingen van nesten of eventueel een echt vogelnestje

•

aftelliedje ‘Zeven kleine vogeltjes die zaten op een tak’, te vinden via
Google en YouTube (ook te vinden als ‘Acht kleine vogeltjes…’ en ‘Vijf kleine
vogeltjes…’)

15. Kikkerdril

•

een filmpje over kikkerdril, bijvoorbeeld de vlog van Boswachter Hanne ‘Van
kikkerdril tot kikker’ (via YouTube)

•

(digitale) afbeeldingen van de cyclus van kikkerdril tot kikker of een boek
over de levensloop van de kikker

16. Het ei komt uit!

17. Waar moet ik naartoe?

18. Rara, welk dier ben ik?

•

plastic eieren die open kunnen (bijvoorbeeld verrassingseieren)

•

kleine kuikentjes die in een verrassingsei passen (decoratiekuikentjes)

•

speelgoeddieren en dierenknuffels: varken, big, paard, veulen, kip, kuiken

•

een paal (bijvoorbeeld een stok in een pion)

•

stroken stevig papier, scharen, stiften, stevige tape

•

foto’s van de diersoorten in de dierentuin in de klas

•

kaartjes met de namen van de diersoorten in de dierentuin in de klas

•

afbeeldingen van verschillende dierentuindieren (lieve, enge, grote, kleine,
grappige dieren), bijvoorbeeld woordkaarten of afbeeldingen via internet

19. Verzorger, verzorger, hoe laat is
het?
20. Dag dieren!

•

stoepkrijt

•

een speelgoedklok

•

oude kranten, tasjes

•

een groot vel papier
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