Thema’s:

De ouders van Maartje hebben het te druk om naar haar te
luisteren als ze over de paarse pannenkoek-etende neushoorn
praat die is komen binnenwandelen. Om Maartje te verrassen
willen haar ouders een ECHTE neushoorn laten zien. In de
dierentuin aangekomen, blijkt deze echter vermist te zijn,
waarna zij eindelijk luisteren naar Maartje’s verhaal.

Bouw op de verteltafel een dierentuin na met
wereldspelmateriaal of Duplo en verzamel de
kinderen eromheen. Houd enkele dieren achter,
waaronder de neushoorn. Welke dieren zien ze?
Welke dieren missen er? Wie is er wel eens in de
dierentuin geweest? Laat hen erover vertellen
en bekijk foto’s. Welke dieren zijn groot en
welke klein? Vraag de peuters de neushoorn en
overige dieren erbij te zetten.
Toon de voorkant van het boek. Waar zou het
verhaal over gaan? Wat eet de neushoorn? Lees
dan de titel voor. Zou dat waar zijn? Lees het
verhaal voor.
Fantaseer met de kinderen wat Maartje met de roze ijsbeer
beleeft.
Leg speelgoeddieren, puzzels en spelletjes van dieren en
boekjes over de dierentuin in een speciale ‘dierenhoek’,
waar de kinderen kunnen spelen en lezen.
De neushoorn in het boek is zo
paars als een pruim. Toon de
schutbladen en speur met elkaar
naar paarse dingen. Leg ze bij een
paarse neushoorn. Zoek ook
voorwerpen bij de gele giraffen,
knalrode papegaaien, grasgroene
slangen en de roze ijsbeer.
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Speel de spelletjes die Maartje met
de neushoorn deed: ringwerpen,
kietelen, op de wip. Laat de kinderen
ook nieuwe spelletjes verzinnen: een
neushoorndans, pannenkoeken
bakken in de zandbak, spelen met de
bal of neushoorntikkertje.
Organiseer een pannenkoekenontbijt.
Laat de kinderen hun eigen pannenkoek
versieren met poedersuiker en dierensjablonen of maak er een neushoornkop
van met ijshoorntjes.
Maak koffers van schoenendozen
voor de neushoorn die
naar Mijlenver Weg
vertrekt. Vul de koffer
met pannenkoeken
door ronde blaadjes
papier te beplakken
met confetti, snippers
of propjes papier.
App: Bobbi in de dierentuin, Ingeborg Bijlsma, Kluitman
(te vinden in de Appstore met de zoekterm ‘Bobbi’)

Verwerkingsblad

Geef de kinderen rode en blauwe vingerverf waarmee zij
de neushoorn paars verven.

Versjes bij het thema
‘Een eigen dierentuin’
Uit: Het grote versjesboek
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf

Liedjes bij het thema
‘Elsje Fiderelsje’ 		
Uit: Hopsa heisasa (+CD)		
Uitgeverij Niño

Verder lezen over het thema
Hallo				
Edward van de Vendel
Stichting CPNB

‘N is de Neushoorn’		
Uit: Eric Carle’s Dieren-ABC
Uitgeverij Gottmer

‘Neushoorn’			
Te vinden op: www.wnf.nl
Jelle Amersfoort
Bamboeclub TV

Wat eten we vandaag?
Eric Carle 			
Uitgeverij Gottmer

‘Mama kijk eens’
Uit: Wie knipt de tenen van de reus?
Uitgeverij Davidsfonds/Infodok

‘Dikke neushoorn’		
Uit: Zwaaien naar de papegaaien
Trude van Waarden Producties

Ze lopen gewoon met me mee
Margaret Mahy		
Uitgeverij Lemniscaat
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