
Thema dierentuin: de Spetterklas 

                      

 

Lieve spetters, 

 
We hebben weer wat leuke activiteiten voorzien voor jullie.   
Jullie mogen altijd foto’s, filmpjes, reacties doorsturen naar ons emailadres: 
gladys.deckers@kleuterschoolsint-agnes.be 
wendy.vanlooy@kleuterschoolsint-agnes.be 
vivianne.quaghebeur@kleuterschoolsint-agnes.be 
Spetterende groetjes, 
juf Gladys, juf Wendy en juf Vivianne 

 

 

Knutseltips 
Een giraf tekenen 
 
Leg je onderarm en je hand plat op 
een blad papier. Laat mama, papa of 
grote broer/zus hier rond tekenen 
met een potlood. Je hand wordt de 
kop van de giraf en je arm is de nek. 
Kleur of schilder deze in de kleuren 
van een giraf. 
 
 
 

Een liedje : Mama olifant 
(op melodie van “Altijd is Kortjakje 
ziek) 
Jongens, meisjes aan de kant, 
daar komt mama olifant. 
Grote voeten,grote oren en 
een lange slurf van voren. 
Jongens, meisjes aan de kant, 
daar komt mama olifant. 
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Knipoefening : Slang knutselen  
Trek lijnen op een (groen,geel,…) blad 
papier. Je knipt de repels papier uit. 
Daarna maak je deze aan elkaar vast 
met een lijmstift of kleefband. 
Aan het kopje teken je oogjes. 
Knip daarna nog een lange rode tong. 
Je slang is klaar. Kan je nog een langere 
slang maken ? Veel knipplezier! 
 

 
 
 

Bouwvoorbeelden : DUPLO 
 
 

                              
 
 
 
 



                                                       
 
 
Geheugenoefening : “Ik ga naar de 
dierentuin …” 
Spel om het geheugen te trainen. 
“Ik ga naar de dierentuin en zie een 
krokodil. 
De volgende zegt :”Ik ga naar de 
dierentuin en zie een krokodil en een 
olifant.” 
Hoeveel dieren kan jij onthouden? 
 
 
 
 
 
 
 

Kimspel : 
Je legt verschillende 
speelgoedbeesten neer naast elkaar. 
Je bekijkt goed in welke volgorde ze 
liggen. 
Je stuurt iemand weg en je neemt 
een dier weg. 
Welk dier is er weg? 
Je kan de speelgoedbeesten ook van 
plaats veranderen en vragen wat er is 
veranderd ? 
Veel plezier! 
 
 
Uitbeelden van een dier : 
Je kan misschien ook dieren 
uitbeelden, ra,ra,ra, welk dier boots ik 
na ? 
 
 
 
 
 
 



Yoga-houdingen ; (van Helen Purperhart) 
 

           
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mmmmm! Lekkere smulkrokodil : 
 
Benodigdheden : komkommer, tandenstokers, snoeptomaatjes, druiven, 
kaasblokjes, salami, wortel, augurkjes,…. 
Smakelijk! 
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