
Dierenpraatjes 

Versie 1 

Kleuters zijn vaak geïnteresseerd in zoodieren. Ze zijn allemaal zo anders! Deze activiteit helpt 

bij het uitbreiden van de woordenschat, op een speelse manier.  

Kies bij voorkeur tien dieren uit die je in de activiteit wil 

opnemen. Nadien kun je de selectie verder uitbreiden. Bij 

aanvang kan je de dieren benoemen en beschrijven samen 

met het kind. Je kan eventueel vragen naar het kind zijn of 

haar favoriet dier. Nadien kan het spel beginnen! De ouder 

zegt telkens een dierennaam. Het kind zet het net genoemde 

dier boven op het vorige dier zodat het een torentje vormt 

met de bekers.  

Nadat de passieve woordenschat werd ingeoefend, kan er worden gestart met een activiteit 

voor de actieve woordenschat. Alle bekers worden terug op de oorspronkelijke plaats gezet. 

Speler 1 verstopt een snoepje onder één van de bekers terwijl de andere speler de ogen 

gesloten houdt. Nadien mag de andere speler zijn ogen open doen en het snoepje proberen 

te vinden. Hij benoemt het dier dat hij omhoog wil heffen. Hij moet zo weinig mogelijk 

bekertjes proberen om te draaien. Nadien wisselen de beurten. Wie het minst bekertjes 

moest omdraaien om het snoepje te vinden, wint. 

Versie 2 

De bekers liggen opgesteld zoals in versie 1. Hierbij 

worden eveneens de dieren bij aanvang besproken. Er ligt 

een snoepje onder elke beker. Speler 1 sluit de ogen terwijl 

speler 2 een vraagtekenbeker over één van de dieren 

plaatst. Nadien mag speler 1 de ogen openen en het 

verstopte dier raden. Indien hij het niet weet, beschrijft de 

andere speler het dier. Wanneer het dier geraden is, mag 

speler 1 het snoepje onder het dier opeten. Nadien 

wisselen de beurten.  

Doelstellingen: 

- woordenschat ‘dieren’ (benoemen)

- beurtnemen

Doelstellingen: 

- woordenschat ‘dieren’ (beschrijven)

- beurtnemen



Voorbereiding: 

Benodigdheden: 

sjabloon, hard papier (A4), schaar, lijm, 19 wegwerpbekers 

Werkwijze: 

1. Print het sjabloon af op hard papier en knip de onderdelen uit zoals aangegeven op het

sjabloon.

2. Kleef de cirkels op de onderkant van de wegwerpbekers.

        Veel plezier! 


