
  

 

 

 

 
 
 

 

In dit kleurrijke boekje voor baby’s en jonge kinderen staat op 

elke pagina een dier: een koe, een varken, een kip en een 

schaap. Bovendien is er een vilten flapje waarachter een klein 

dier is verstopt, bijvoorbeeld een spin of een muis. Op de laatste 

bladzijde vinden de kinderen als verrassing een grote vilten flap 

met daarachter een spiegeltje en de vraag: ‘Welk geluid maak 

jij?’ 

 

Eerste keer lezen 

Peuters en kleuters zullen eerst zelf dit aantrekkelijke boekje 

willen ontdekken. Laat ze het boek voelen, bekijken, de bladzijden omslaan en achter de flappen kijken. 

Je kunt alvast de korte teksten op de bladzijde voorlezen en kinderen vragen de dierengeluiden te 

maken. ‘Wat doet de zoemende bij?’ Ze zullen zelf al de flapjes omslaan. Ook dan kun je vragen stellen: 

‘Welk dier is dat? Welk geluid maakt dat dier?’ 

 
Boerderijdieren kleuren of verven 

De dieren in het boek zijn op een fantasievolle manier ingekleurd. Dat kun je ook met de kinderen gaan 

doen. Print een koe, een varken, een schaap en een kip en laat de kinderen kiezen welk dier ze willen 

kleuren of verven. Laat de dieren in het boekje nog eens zien en stimuleer de kinderen om ook zulke 

kleurige tekeningen te maken. Alles is goed, de dieren op de tekening hoeven niet op echte dieren te 

lijken. 

 

Kinderliedjes zingen 

Zoek kinderliedjes over dieren en ga met de kinderen zingen. Denk bijvoorbeeld aan: Slaap kindje slaap, 

Kipje tok. Op deze website vind je veel dierenliedjes: Lijst van Nederlandstalige liedjes met een dier in 

de titel - Wikisage 

 
Knuffeldieren zoeken 

Zijn er knuffels van dieren op de peuterspeelzaal of in het klaslokaal? Laat de kinderen zoeken. Als de 

dieren gevonden zijn, kun je de kinderen vragen het geluid te maken dat het dier maakt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Activiteiten bij 

Boe boe, daar is Koe 

 

De activiteiten van  
deze maand zijn 
ontwikkeld door 
Karin Hoogeveen 
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