
Over het boek:
Hier zijn de wildewonderdieren. Peuters leren met de versjes in 
dit boek de leukste wilde dieren kennen: de zebra, de olifant, het 
nijlpaard, het jachtluipaard, de neushoorn, de giraf, de leeuw en 
de buffel. Van elk dier lees je bovendien de grappige Afrikaanse 
naam.

Over deze lestips:
Deze lestips zijn uitgewerkt rond het hoofdthema van Afrikaanse 
wilde dieren. De activiteiten focussen voornamelijk op de 
domeinen Nederlands en muzische vorming. Ze geven heel wat 
leuke inspiratie om dit thema helemaal tot leven te wekken in de 
klas.

Thema’s: dier, safari, Afrika

Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas / groep 1 en 2

Over de makers: 
Hilde Van Haute is opgegroeid in Grembergen en woont in 
Kastel. Ze werkt sinds 1984 als kleuterjuf. In 1997 verscheen 
Hé, doe je mee?, een boek met liedjes, versjes en uitgewerkte 
lessen. Haar voorbeeld is Annie M. G. Schmidt. Ze schreef 
tien educatieve titels voor de Creareeks van Abimo, waaronder 
Grootouderfeest en Halloween expressie. Haar eerste kartonboek 
voor kleuters, Kriebel(wiebel)diertjes, verscheen in 2015. 
Sindsdien verschenen in de reeks ook Dinodoedeldieren en 
Wildewonderdieren.

Nathalie Segers is opgegroeid in Grembergen, waar ze nog steeds 
woont. Ze is in 2013 afgestudeerd als kleuterjuf. Ze liep stage 
in een schooltje in de township Klapmuts in Zuid-Afrika. Om 
geld in te zamelen voor dit project, verkocht ze pennenzakken 
met genaaide diertjes op. Zo ontstond het idee voor haar eerste 
kinderboek: Kriebelwiebeldiertjes.



1. ‘Leeuwenkoning, hoe laat is het?’
» Ga naar een grotere ruimte of gymzaal.

» Alle kinderen staan achter de lijn.

» Eén kind is de ‘Leeuwenkoning’ (de tikker). Geef hem een visueel kenmerk bv. een 
harige sjaal of een staart.

» De ‘leeuw’ ligt te slapen aan de andere kant van de zaal.

» De overige kinderen stappen naar de slapende leeuw en stellen telkens dezelfde vraag 
terwijl ze dichterbij gaan: ‘Leeuwke, hoe laat is het?’. De leeuw mag telkens een uur 
antwoorden, bv. drie uur - zes uur - acht uur - …

» Wanneer de leeuw “12 uur” zegt, is dit het teken voor de andere kinderen om weg te 
rennen naar de overkant. Als ze achter de lijn komen, zijn ze veilig. De ‘leeuw’ mag 
dus maar tot aan de lijn achtervolgen.

» Kinderen die getikt zijn door de leeuw helpen hem mee om te tikken. Het eerste kind 
blijft wel de ‘Leeuwenkoning’ om het uur te zeggen.

» Het spel stopt wanneer alle kinderen leeuw zijn. Je kan eventueel wisselen van 
‘Leeuwenkoning’, dat kies je zelf als begeleider.

Ontwikkelingsdoelen 
Nederlands: Luisteren

1.4 De kleuters kunnen door de begeleider 
gegeven opdrachten, met betrekking tot 
activiteiten in de school, begrijpen.

Ontwikkelingsdoelen 
Lichamelijke Opvoeding: Motorische 
competenties 

1.6 De kleuters kunnen met een eenvoudig 
bewegingsantwoord snel reageren op 
auditieve signalen

Ontwikkelingsdoelen 
Complexe ruimte- en tijdsfactoren  

1.17 De kleuters kunnen in de ruimte snel 
een afgesproken plaats terugvinden en er 
rekening mee houden.

Ontwikkelingsdoelen 
Lichamelijke Opvoeding: Zelfconcept en 
het sociaal functioneren  

3.8 De kleuters kunnen zich emotioneel uiten 
binnen aanvaardbare grenzen bv omgaan 
met het feit dat iemand je aantikte

2. Bewegen op ‘De olifantenmars’ 
» Voorbereiding: knutsel voor elke kleuter een slurf, grote oren en een staart (of doe dit 

samen in een aparte activiteit). Geef een briefje mee voor de ouders om grijze kledij 
mee te geven met de naam van het kind erop.

» Ga met de kleuters naar een ruim lokaal of naar buiten.

» Breng de muziek mee: De olifantenmars uit de Disneyfilm ‘Jungle Book’. De muziek 
is vooral om te stimuleren en nodigt uit om als een olifant te bewegen. Veel kleuters 
herkennen dit lied uit de bekende Disneyfilm. 

» Je kan ook aan de hand van het boek ‘Wildewonderdieren’ muziek zoeken die past bij 
een giraf, een neushoorn, nijlpaard, zebra, luipaard, leeuw … Verdeel dan je groep in 
verschillende dierengroepjes.

» Doe samen met de kleuters een schoolfeestdansje. Laat ze bewegingen zoeken en 
noteer die. Leg uit dat je gaat bekijken welke bewegingen passen op de muziek om een 
knappe dans te maken. 

» Enkele mogelijke bewegingsideetjes voor de olifantendans: 
• Opkomen in een slinger achter elkaar, met rondgang op het podium tot iedereen 

van je groep erop staat.
• Wiegen met hun kop zodat de oren en de slurf heen en weer mee bewegen.
• Vooraf zet je bollen of streepjes op het podium, elke olifant gaat op een teken staan. 

Hier kunnen een aantal gekozen bewegingen gemaakt worden.
• Alle olifanten staan op een lijn achteraan het podium, marcheren samen naar voren, 

doen hun kop omhoog en kop omlaag, gaan achteruit, zwaaien hun kop naar links 
en kop naar rechts …

• Zwaaien naar het publiek met slurf en poten.
• Elkaars staart vastnemen in slinger rondgaan en het podium verlaten.

» Een tip: als juf doe je mee als olifant.

Ontwikkelingsdoelen 
Lichamelijke Opvoeding: Motorische 
competenties

1.1 De kleuters kunnen de eigen 
bewegingsbaan stoppen, richten en 
wijzigen afhankelijk van dynamische 
objecten: andere bewegers

Ontwikkelingsdoelen 
Lichamelijke Opvoeding: Zelfconcept en 
het sociaal functioneren 

3.1 De kleuters kunnen een intrinsieke 
belangstelling tonen om diverse nieuwe 
bewegingssituaties te verkennen.

3.2 De kleuters kunnen speels bezig zijn met 
de eigen beweging en lichamelijkheid.

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming: Beweging 

4.4 De kleuters kunnen waargenomen 
klanken omzetten in beweging.



Ontwikkelingsdoelen 
Lichamelijke Opvoeding: Motorische 
competenties 

1.32 De kleuters kunnen een gepast 
bewegingsantwoord geven op eenvoudige 
speltaken, bewegingsopdrachten, 
afspraken en regels

1.37De kleuters kunnen creatief verschillende 
oplossingen brengen 

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming: Drama 

3.2 De kleuters kunnen zich inleven in 
personages en dingen en deze uitbeelden

3. ‘Kijk hoe ik beweeg, welk dier ben ik?’ 
» Je kan dit in je klaskring doen, een andere ruimte, de speelplaats, een zitkuil in de 

schoolomgeving …

» Maak kopies van de dieren uit ‘Wildewonderdieren’ en eventueel ook 
‘Kriebelwiebeldieren’ en ‘Dinodoedeldieren’.

» Je laat aan één kleuter een prent zien van een dier. De kleuter mag het dier niet 
benoemen, maar moet bewegingen maken zodat de andere kleuters kunnen raden 
welk dier het is.

» Is het te moeilijk? De kleuters kunnen eventueel wel het geluid van het dier 
nabootsen. 

» Op zoek naar extra uitdaging? De kleuter omschrijft met woorden het dier. 

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming: Beeld  

1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming 
en beeldend geheugen versterken en 
vergroten door beeldkenmerken te 
herkennen.

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming: Media  

5.3 De kleuters kunnen de volgorde van een 
reeks prenten vaststellen, veranderen, 
schikken, herschikken.

Ontwikkelingsdoelen 
Wiskundige initiatie: Meten 

2.3 De kleuters kunnen dingen rangschikken 
volgens de toenemende of afnemende mate 
van een welbepaald kwalitatief kenmerk.

4. Visueel spel 
» Gebruik kopieerblad 1. Daarop vind je grote afbeeldingen en details van de dieren 

zebra-neushoorn-giraf-olifant.

» Speel het spel met 1 tot 4 spelers.

» Toon een afbeelding van reeks 4. De kleuters moeten in reeks 3 op zoek naar een iets 
meer ingezoomde foto die erbij hoort. Is het gelukt? Laat hen dan ook in reeks 2 en 
ten slotte in reeks 1 zoeken naar een nog meer gedetailleerde foto.

» Je kan de opdracht ook omkeren en beginnen met reeks 1.

» Je kan het spel complexer maken door telkens meer foto’s toe te voegen, bv. de leeuw, 
het jachtluipaard, het nijlpaard en de buffel.

» Je kan dit spel het best spelen als je al even rond het boek of het thema gewerkt hebt. 

» Vervolgens kan je deze activiteit aanbieden in een zelfstandige speelwerkplek van je 
klas. 

Ontwikkelingsdoelen 
Nederlands: Luisteren 

1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor 
hen bestemde boodschap, ondersteund 
door beeld en/of geluid begrijpen.

Ontwikkelingsdoelen 
Nederlands: Spreken 

2.13 De kleuters kunnen plezier beleven in 
het gebruiken van taal en het spelen met 
taal in concrete situaties.

Ontwikkelingsdoelen 
Nederlands:Taalbeschouwing 

5.5 De kleuters kunnen zich vragen stellen 
bij en refl ecteren over taal en taalgebruik 
in concrete situaties: - discrimineren van 
klanken, woorden 

5. Woorden-sorteerspel
» Zeg een eerste dier. Benoem de eerste letter. Kunnen de kleuters andere dieren 

opnoemen die ook met die letter beginnen? Bijvoorbeeld:
• B-BEVER-B-BIZON-…
• L-LUIPAARD-L-LUIAARD-L-LIBEL-…
• W-WATERBUFFEL-W-WASBEER-…

» Is dit vrij moeilijk? Toon dan afbeeldingen van mogelijke dieren. 

» Op zoek naar extra uitdaging? Laat een kleuter zelf een letter kiezen. 



Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming

1.4 De kleuters kunnen verschillende 
beeldende en technische middelen 
aanwenden en samen gebruiken om tot 
beeldend werk te komen. 

1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, 
ritme, vorm en versiering onderscheiden 
en de ontdekking van beeldelementen 
verwoorden.

3.2 De kleuters kunnen zich inleven in 
personages en dingen uit de omgeving en 
deze uitbeelden.

Ontwikkelingsdoelen 
Wiskunde 

2.2 De kleuters kunnen dingen kwalitatief 
vergelijken en samenbrengen op basis 
van één of twee gemeenschappelijke 
kenmerken.

5.3 De kleuters kunnen de volgorde van 
een reeks prenten vaststellen en deze 
herschikken. 

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming

1.4 De kleuters kunnen verschillende 
beeldende en technische middelen 
aanwenden en samen gebruiken om tot 
beeldend werk te komen. 

Ontwikkelingsdoelen 
Nederlands 

2.3 De kleuters kunnen antwoorden op 
gerichte vragen in verband met betekenis, 
inhoud, bedoeling, mening in concrete 
situaties.

2.13 De kleuters beleven plezier in het 
gebruiken van taal en het spelen met taal 
in concrete situaties.

5.5 Zij stellen zich vragen bij en refl ecteren 
over taal en taalgebruik in concrete 
situaties: discrimineren van klanken en 
woorden. 

6. Afrikaanse maskers versieren 
» Kopieer de Afrikaanse maskers van kopieerblad 2 op stevig papier.

» Elke kleuter kiest een Afrikaans dierenmasker om te versieren. 
• Stap 1: Laat de kleuters het masker inkleuren. Bied zelf verschillende materialen 

aan: kleurpotloden, stiften, vetkrijt, waterverf of plakkaatverf. 
• Stap 2: Laat de kleuters het masker zelf uitknippen (5+) of knip de maskers voor 

hen uit. 
• Stap 3: Laat de kleuters de ogen van het dier uitprikken met een priknaald en 

matje. Ook de gaatjes voor het elastiek knippen ze uit (4+). Anders knip je zelf deze 
deeltjes van het masker uit. 

• Stap 4: Voorzie de maskers van een stevig elastiek. Je kan er ook nog voor kiezen om 
de maskers te verstevigen door ze te plastificeren. 

» Nadien zetten de kleuters het dierenmasker op. Ze spelen de versjes na uit het boek 
‘Wildewonderdieren’. Een ander leuk boek om na te spelen is ‘Een plekje voor welpje’ 
(Mylo Freeman, uitgeverij De Eenhoorn, 2017). Ook tijdens andere spelmomenten 
kan je deze maskers natuurlijk gebruiken. 

7. Kan jij de dieren juist aan elkaar plakken? 
» Kopieer het werkblaadje van kopieerblad 3 en 4 voor elke kleuter.

» De bedoeling van de werkblaadje is dat de kleuters de Afrikaanse dieren herkennen 
en deze lichamen terug tot een geheel vormen. 

» Werkblad 3: de kleuters verbinden de koppen van de dieren met het juiste achterlijf.

» Werkblad 4:
• Stap 1: De kleuters knippen hun dieren allemaal in de juiste stukjes. 
• Stap 2: De kleuters puzzelen de lichamen van de dieren, op een nieuw blad, aan 

elkaar. 
• Stap 3: De kleuters kleven de juiste stukjes op hun blad. 

» Je kan de kleuters nadien hun Afrikaanse dieren nog laten inkleuren, naar keuze of 
met juiste kleur van het dier.

8. Afrikaans taalspel
» In deze activiteit raden de kleuters de betekenis van enkele leuke Afrikaanse woorden.

» Je kan dit klassikaal doen of in kleine groepjes. 

» Enkele leuke voorbeelden:
 hysbakkie = lift 
 moltrein = metro 
 rekenaar = computer
 verkleurmannetjie = kameleon 
 krimpvarkie = egel 
 pisang = banaan 
 hanswors = clown 
 suigstokkie = lolly 
 swing = schommel 
 drukkie = knuffel 



Extra tips voor de allerkleinsten 
» De kleuters kunnen vrij spelen met wilde dierenknuffels en verkleedgerief.

» De kleuters kunnen prenten van dieren bekijken, en verwoorden wat ze voelen en zien.

» De kleuters brengen hun lievelingsknuffel mee + vertellen er iets over.

» De kleuters sorteren alle materialen per dier (knuffels, verkleedmateriaal, foto’s ...).

» Doe zelf enkele dierenbewegingen voor. De kleuters doen ze na.

» …
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kopieerblad 2
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kopieerblad 3 - Verbind de juiste lichaamsdelen van de dieren met elkaar
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kopieerblad 4 - Knip de puzzelstukken uit. Kleef de juiste delen aan elkaar.


