
 

Speuren naar huisdieren
Ontdek buiten waar huisdieren leven en wonen
We gaan op onderzoek uit en zetten onze speurneus op. Waar leven en wonen
de huisdieren? Kunnen wij buiten wat vinden? Goed kijken hoor!

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Getallen, Sorteren en
ordenen
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, Grove
motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen, Wereldoriëntatie
Taalontwikkeling: Mondelinge
taalontwikkeling, Ontluikende geletterdheid

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Natuur

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
pen en papier
evt. fototoestel

Voorbereiding
Voor deze activiteit hoef je weinig voorbereidingen te treffen. Bedenk van te voren welke route je wil lopen
en waar we waarschijnlijk huisdieren tegenkomen. Denk bijv. aan een park (hond, konijn), woonwijk (kat),
enz.

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit ga je lekker naar buiten toe! Het kind leert om buiten sporen te vinden die bij
huisdieren passen (wereldoriëntatie). De kinderen zijn samen in gesprek en worden enthousiast wanneer
ze iets zien of gevonden hebben. Hierbij stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling en de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Blijf tijdens de wandeling vragen aan de kinderen stellen. Zo kom je erachter wat
een kind al wel en niet weet.
Stimuleer de ontluikende geletterdheid. Denk hierbij bijv. aan een bord waarop staat 'Verboden voor
honden' of een bord waarop staat 'Hier waak ik'. We wandelen samen en wijzen bijv. iets aan (grove
motoriek).

 



 

Speuren maar!
Vertel aan de kinderen dat we op onderzoek uitgaan. Dit gaan we buiten doen! Ga samen opzoek naar
sporen. Waar zien we huisdieren en in welke huizen zullen er huisdieren wonen? Zie jij iets wat opvalt?
Hieronder zijn een aantal suggesties gegeven waar je op kunt letten of waar je kinderen op kunt
attenderen.

kattenluikje
bord: hier waak ik
haren
hondenuitlaatplek
hondendrollen

uitlaten van een hond
een konijn in het park
een kat in de buurt
een kat die voor het raam ligt
pootafdrukken
dierengeluiden (blaffen, miauwen, fluitende
vogels)

Suggesties

Tip
Schrijf ondertussen op papier wat de kinderen gevonden hebben tijdens deze speurtocht. Zo kunnen
we tijdens de wandeling of achteraf tellen hoeveel aanwijzingen we gevonden hebben.
Maak eventueel foto's van de sporen die gevonden zijn of van de dieren die jullie hebben gezien.
Maak hier een leuke collage van voor op de groep!

 


