Aan de slag

Leerdoelen
Kinderen:
• kunnen materialen categoriseren
volgens één of twee kenmerken

Dieren | 45029 | 2-6 jaar | Voor 2-4 kinderen
Met deze activiteitenkaart kun je de Dierenset bij jouw kleuters introduceren. De activiteiten zijn bedoeld om kinderen
vertrouwd te maken met de set. Gebruik de bouwkaarten voor nog meer leuke activiteiten en speelse leerervaringen of
combineer de Dierenset met andere Early Learning-oplossingen van LEGO® Education.

1. Dierenliedjes of -verhalen
Vraag elk kind een dier te kiezen.
Vraag of ze een favoriet liedje of
verhaal hebben over het dier dat ze
gekozen hebben. Als dat zo is, nodig
ze dan uit dit met de klas te delen.
Zo niet, laat ze dan zelf een verhaal
of een lied over hun favoriete dier
maken.

2. De dieren categoriseren
Vraag de kinderen het dier volgens
verschillende kenmerken te
categoriseren, zoals:
• Aantal poten
• Kleur
• Leefgebied (gebruik de
inspiratiekaarten om de
verschillende leefgebieden te
beschrijven)
• Wat ze eten (is het een carnivoor,
herbivoor, omnivoor)

3. Goed zorgen voor de
dieren om ons heen
Begin een gesprek over het
verzorgen van dieren thuis of in
de klas (huisdieren) of van dieren
buiten de klas (in het wild levende

dieren). Moedig ze aan hun verhalen
na te spelen of te vertellen over het
verzorgen van dieren.

• ontwikkelen hun woordenschat en
communicatievermogen
• gebruiken niet-gestandaardiseerde
maateenheden om het begrip meten te
leren begrijpen
• kunnen verhalen of liedjes gebruiken
om zich creatief te uiten

4. Hoogte meten
Zet minimaal vijf dieren op een rij, van
groot naar klein. Probeer 2x2-stenen
te gebruiken om de hoogte van elk
dier te meten. Vraag de kinderen
waarom sommige dieren hoger
of groter zijn dan andere. Leg een
verband tussen de grootte van een
dier en zijn leefgebied.

5. Raad het dier
Vraag een kind een bepaald dier te
beschrijven (bijvoorbeeld o.b.v. kleur,
grootte, voeding, leefgebied), zonder
dit te laten zien, terwijl de rest van de
kinderen moet proberen het dier te
raden op basis van de beschrijving
van hun klasgenoot.
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Ontdek meer op
LEGOeducation.com
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