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Kip Dottie is heel trots op de eieren die ze voor het eerst heeft gelegd. Ze wil ze aan
iedereen laten zien, maar niemand heeft daar tijd voor, omdat alle andere dieren voor
hun kleintjes moeten zorgen. Dottie is ineens niet meer zo blij en raakt in paniek als haar
eieren breken wanneer ze er op gaat zitten. Maar er wacht een grote verassing…
Een vrolijk boek over dieren die in de lente worden geboren.
Doelstellingen
De kinderen leren aan de hand van het boek,
liedjes en kleine opdrachtjes van alles over de
lente en de dieren die geboren worden.

Benodigdheden
• Het boek Dotties eieren van Julie Sykes,
uitgeverij Lemniscaat ISBN 9056370634
• Trommel en guiro of rasp
• Ingezongen liedje en ingespeeld
klankspelletje en versje (kun je
downloaden via de website)

Inleiding
10 minuten

Alle kinderen zitten in een kring. Begin een gesprekje met de kinderen over de lente. Wat
gebeurt er met de blaadjes aan de bomen? Wat voor dieren worden er geboren in de
lente? Komen alle dieren uit de buik van het mamadier? Waar komen de kuikentjes
vandaan? Laat alle kinderen zich nu heel klein maken alsof ze in een ei zitten. Ze tikken
dan tegen het ei en het ei gaat open. De kinderen maken zich weer groot en kruipen
langzaam uit het ei. Lees nu het boekje een keer voor.

Liedje zingen
15 minuten

Voordat je het liedje gaat zingen kun je het beste even de verschillende dieren in het
boek doornemen die geboren zijn. In het liedje staan namelijk de dierengeluiden in de
volgorde zoals ze in het boek staan. Vraag ook aan de kinderen bij elk babydier hoe wij
deze noemen (bijvoorbeeld lammetje of kalfje) en welk geluid ze maken. Het liedje wordt
in totaal zes keer gezongen. Iedere keer zing je een ander dierengeluid en een andere
dierennaam.
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Vervolg liedje zingen

De volgorde van de dierengeluiden is:
1. Kwak-kwak-kwak
2. knor-knor-knor
3. mèh-mèh-mèh
4. waf-waf-waf
5. boe-boe-boe
6. piep-piep-piep
Als je het liedje gaat aanleren kun je de bladzijdes van het boek gebruiken om de goede
volgorde van de dierengeluiden aan te geven. Na verloop van tijd gaan de kinderen het
liedje vanzelf meezingen en kun je het boek weglaten.
Begintoon:b

Lentedieren
Liesbeth van den Berg-Hermsen
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Het tweede couplet gaat dus als volgt:
Lente, lente iedereen is blij.
Kijk, al die babydieren, daar ginder in de wei.
Knor, knor, knor!
Lente, lente iedereen is blij.
Kijk, wat een prachtig biggetje, daar ginder in de wei.

Klankspelletje
10 minuten

Dit is voor peuters een pittige opdracht, maar wel een leuke uitdaging. Laat de wat
oudere peuters beginnen met deze opdracht en bekijk daarna of de jongere peuters het
ook kunnen.
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Vervolg klankspelletje

Een stukje van het boek kan verklankt worden op instrumentjes en met de stem. Dit kan
als volgt in onderstaand ritme:
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Je kunt het voorbeeld downloaden!
•
•
•

De ‘plof’ is het geluid van de moederkip die op de eieren ’ploft’. Het geluid kan
worden nagebootst door één keer op een trommel te slaan.
De krik krak is het geluid van de eierschalen die open barsten. Dit kun je
nabootsen door heen en terug op een rasp of guiro te raspen.
De ‘piep’ is natuurlijk het geluid van een kuiken dat uit
het ei komt. Dit kan nagebootst worden met je stem.
Misschien heb je ook wel een voorwerp dat piept om
het nog leuker te maken.

Ga nu als volgt te werk:
Laat de kinderen eerst de woordjes ‘plof krik-krak en piep’ eens
mee opzeggen. Leg de woordjes wel eerst uit en gebruik
daarvoor de juiste pagina’s in het boek. Laat nu een kind de
‘plof’ op een trommel spelen. Vertel wel heel duidelijk dat je
maar één keer mag slaan, want mamakip gaat maar één keer
op de eieren zitten. Vervolgens laat je een ander kind de krikkrak’ op de rasp spelen. Tenslotte zeggen alle kinderen één keer ‘piep’. Probeer ze het nu
eens achter elkaar te laten spelen. Laat het nu een paar andere kinderen proberen.

Afsluitend versje
5 minuten

Krik krak krik krak, wat gebeurt er met dat ei?
Krik krak krik krak, een kuikentje! Nu ben ik blij.
De woorden ‘krik krak krik krak’ kunnen eventueel weer vervangen worden, door op de
rasp of guiro te spelen.
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