
 

 
 

Dierentuin 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa komt uit bed en maakt Toto voorzichtig wakker. Maar Toto bromt, hij wil nog 

niet wakker worden. “Toto bromt als een enge leeuw”, zegt Sassa. Maar dat vindt 

Toto niet leuk en hij bromt nog meer. Een tijger dan? Nog meer gebrom. Dan weet 

Sassa het. Hij lijkt op een lief beertje, een ijsbeertje! En dat vindt Toto leuk. Sassa 

doet een beertje na, op handen en voeten. Toto doet Sassa na en volgt haar 

brommend als een ijsbeertje. Koning Koos dekt de tafel voor het ontbijt. De 

ijsbeertjes kruipen brommend naar binnen. Finnie begint te blaffen. Koning Koos 

schrikt ook. Hé, dat zijn Sassa en Toto niet. Maar twee dieren…  

Moeilijke woorden:  

Ijsbeer, grommen, brommen, tafel dekken, ontbijt 

Voor het kijken: 

Verzamel allemaal plaatjes van dierentuindieren. Benoem samen met de kinderen 

de dieren op de plaatjes. Laat de kinderen bij ieder dier iets vertellen, bijvoorbeeld 

waar het dier woont, of het van warmte of juist van kou houdt, wat het graag eet, 

wat voor een geluid het maakt. Kan iemand een tijger nadoen? En een krokodil? En 

hoe loopt een pinguïn? 

Prentenboek: 

Diana Kimpton, Rosalind Beardshaw 

“De Lamboeroe” 

ISBN: 9789059273146 

Uitgeverij De Vries-Brouwers 

 



 

 
 

Voorleestips: 

Het boek “De Lamboeroe” is een van de vijf prentenboeken uit de voorleeskoffer 

van Het Zandkasteel, die te bestellen is op www.schooltv.nl  Lees het boek voor aan 

de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het samen met de kinderen 

nog een keer. Kijk naar de plaatjes. Laat de kinderen vertellen wat er gebeurt op 

een plaatje. Waaraan herkennen ze dat het lammetje verdrietig is? Hoe kijk jij als 

je verdrietig bent? En hoe kijk je als je blij bent? Kijk samen met de kinderen naar 

de kangoeroes. Waarom ziet het lammetje er anders uit dan zij? Wijs samen de 

verschillen aan. Laat de kinderen elkaar ook eens bekijken. Kunnen ze verschillen 

ontdekken? En wat is er hetzelfde bij iedereen? Tel in het boek eens hoeveel 

kangoeroes er zijn. Wie wonen er allemaal in het huis? Waarom doet het lammetje 

de veren uit het matras aan zijn pootjes? En waarom doet de kangoeroe een deken 

om, op wie lijkt ze nu? Laat de kinderen vertellen waarom het lammetje en de 

kangoeroe plotseling verdrietig zijn. Aan het einde van het boek zijn ze allebei weer 

heel gelukkig, hoe hebben ze het probleem opgelost? 

Reken-activiteit:  

Pak de blokken en de bak met  plastik dieren. Laat de peuters de plastik dieren 

sorteren naar diersoort. Hoeveel zebra’s zijn er? En hoeveel tijgers? Zijn er ook 

krokodillen? Hoeveel verschillende groepjes dieren konden de kinderen maken? 

Neem nu de blokken en laat de kinderen een dierentuin maken, met voor iedere 

diersoort een hok. Hoeveel hokken zijn er nodig in de dierentuin? Overleg met de 

kinderen van welke diersoort er veel dieren zijn en hoe groot het hok moet worden. 

Voor welk dier kunnen ze een kleiner hok maken? Waarom? 

 



 

 
 

Doe- activiteit:  

Alle kinderen zijn beren. Ze lopen grommend op handen en voeten door elkaar. Op 

een afgesproken signaal gaan alle beren rechtop staan en rekken hun voorpoten 

uit naar boven waar ze bij een potje honing kunnen. De beren peuzelen de honing 

lekker op. Dan lopen alle beren weer verder. Op het volgende signaal rollen alle 

beren op hun rug heen en weer. Daarna mogen de beren door een hoepel kruipen, 

onder een tafel doorkruipen etc. 
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