CHRISTELIJKE PEUTERSPEELZAAL

Themabrief Bas gaat naar de dierentuin
Het thema waar we komende
weken aan gaan werken is:
“Bas gaat naar de dierentuin”
De vakantie is weer voorbij en we gaan
weer starten met een leuk nieuw thema!
En wie kent het niet….de dierentuin!
De komende 4 weken gaan we met
Bas mee naar de dierentuin. We komen
daar veel dieren tegen. De olifant, de
kangoeroe, de giraf en nog veel meer!
We leren welke geluiden de dieren maken
en wat ze doen. We leren leuke liedjes
die ook over de dierentuin gaan. Een paar
dieren maken we ook echt na!
In de speelzaal maken we een dierentuin
na met allemaal hokken! Het lijkt echt wel
een dierentuin! Als jullie thuis ook een
dierentuinknuffel hebben, mogen jullie
die meenemen.
We praten met de kinderen over of ze
wel eens in een dierentuin zijn geweest
en welke dieren ze gezien hebben. Was
het leuk of misschien toch een beetje
spannend? En heb je misschien wel eens
gezien dat een kangoeroe een jong in zijn
buidel draagt?

De woorden die in dit thema geleerd
worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

de dierentuin
de olifant
de kangoeroe
de buidel
de aap
de giraf
de schildpad

•
•
•
•
•
•
•

de leeuw
de papegaai
de beer
overheen
onderdoor
groot/klein
in/uit

De volgende boekjes zijn erg leuk om te
lezen en gebruiken wij bij het thema:
• Luie Luipaard | Andres Murray en Jack
Tickle
• Nijntje in de dierentuin | Dick Bruna
• Kleine Kangoeroe | Guido van
Genechten
• We gaan op berenjacht | Helen
Oxenbury en Michael Rosen
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Themabrief Bas gaat naar de dierentuin
Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:
Ik zag twee beren
Ik zag twee beren
Broodjes smeren.
Oh, het was een wonder
Het was een wonder, boven wonder
Dat die beren smeren konden
Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond er bij en ik keek er naar

Weet je wat ze zeggen
Weet je wat ze zeggen van de olifant,
die heeft de aller dikste billen
van het hele land.
En de giraf heeft de aller langste nek
en het nijlpaard heeft de aller grootste
bek, bek, bek!

Ik zag een kangoeroe
Ik zag een kangoeroe in een buidel,
Dat was heel bijzonder!
Het was een wonder boven wonder,
Dat hij uit de buidel sprong!
Hi, hi, hi, ha, ha, ha
ik stond erbij en ik sprong hem na.
(melodie: ‘Ik zag twee beren’)
Er zat een aapje
Er zat een aapje in een hokje,
In de grote dierentuin.
Toen ik naar hem stond te kijken,
hapte hij van een banaan!
(melodie: er zat een aapje op een stokje)
Ik stond laatst in de dierentuin
Ik stond laatst in de dierentuin,
Oh, oh, oh.
Daar zag ik mooie dieren staan,
Zo, zo, zo.
De oppasser die ging op reis,
De dieren raakten van de wijs,
Ze deden allemaal zo. (2x)

Oefent u weer mee?
Kijkt u ook eens op onze website
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl voor
foto’s over het thema!
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