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Beste ouders, 
 
Hierbij ontvangt u een praatplaat over het thema LENTE. 
 
Wat kun je met de Praatplaat doen? 
 
Je kunt samen met je kind de plaat bekijken en zelf zeggen welke dieren/dingen je ziet. Bijvoorbeeld:  

- Oh kijk, ik zie een koe. Zie jij de koe ook? En kijk, het kalfje staat naast hem. De koe kijkt naar 
het kalfje. 

- Misschien gaat je kind zelf dingen aanwijzen. Zeg dan hoe dat dier/ding heet. 
- Je kunt samen iets over het dier vertellen. Bijvoorbeeld:  

De koe heeft een staart. Een lange staart. Op de kop zitten hoorns. 
De koe geeft melk. Kijk, hier zijn de uiers. Daar komt melk uit.  
Wat zie jij allemaal? 

 
Je kunt vragen stellen. 

Bijvoorbeeld: 
- Zijn er nog meer dieren met een lange staart? 
- Welk dier heeft een korte staart? 
- Er zijn ook dieren met veren? Zie jij die ook? 
- Welke dieren hebben 4 poten? Wijs maar aan. 
- Welke dieren kunnen vliegen? 
- Wat hangt er in de bomen? 
- Wat staat er tegen de boom? Waarom staat de ladder tegen de boom? 
- Oh kijk, er zit een dier op het dak van de boerderij? Welk dier is dat? 

 
Je kunt de dieren/bomen/hokken etc. samen gaan tellen. 
 
Je kunt samen alle grote dieren zoeken, alle kleine dieren zoeken, alle dieren met een korte staart /  
lange staart etc.  

 
Je kunt ook raadseltjes maken. Bijvoorbeeld: Ra, ra, welk dier bedoel ik?  

- Het is een dier. Het heeft veren en 2 poten. Het kakelt. Het legt een ei. Het heeft ook een 
kleine snavel. (een kip) 

- Het is een voertuig. Het heeft een groot stuur. Het heeft 4 wielen, 2 grote wielen en 2 kleine 
wielen. De boer zit er boven op. Hij rijdt over het land. (een tractor) 

 
Je kunt een liedje zingen over de boerderij. Bijvoorbeeld: 

Een koetje en een kalfje, die liepen in de 
wei. 
Toen kwam er een heel dik varkentje 
voorbij 
Dat zei, dat zei, 

Dat kalfje is van mij. 
Nee, zei de koe, 
Boe, boe, boe, 
Nee, zei de koe, 
Dat kalfje is van mij. 

 
Je kunt de dieren nadoen hoe ze bewegen of welk geluid ze maken. 
 
Veel plezier met elkaar! 


