
Bang voor een…?
Met deze activiteit heb je – ook wanneer je niet met Schatkist werkt –
een kant-en-klare les die je op elk moment kunt inzetten in je groep. We 
werken met Pompom, het centrale karakter in Schatkist, maar je kunt hier 
heel eenvoudig een andere knuffel of klaspop voor in de plaats gebruiken.
De woordenlijst onder ‘Woordenschat’ bevat woorden die betekenisvol 
zijn voor dit anker. Ankers in Schatkist hebben een bepaald onderwerp 
(in dit geval ’Dieren’) en bevatten een reeks activiteiten voor kleuters. 
Dankzij de indeling in niveaus (ster, maan, zon voor groep 1 en 2) krijg 
je een inschatting van de moeilijkheidsgraad van de woorden. In de 
praktijk lopen deze niveaus door elkaar, dus zorg dat de kinderen alle 
woorden krijgen aangeboden. 

Voorbereiding
Print van het kopieerblad ‘Dieren’ de oerwouddieren en knip de foto’s uit. 
Zoek oerwoudknuffeldieren, bijvoorbeeld een krokodil, olifant, papegaai of 
aap. Zet Pompom (of een ander klaspop) met de knuffelaap in de kring. 
Leg het briefje in de hand van Pompom.

Introductie
Laat een leerling het briefje ontdekken. Vertel dat Pompom het eng vindt om 
naar de dierentuin te gaan. Hij is bang voor echte oerwouddieren, want een 
krokodil is heel gevaarlijk en een aap kan zo hard brullen. Vraag de kinderen 
om op te staan als ze wel eens in de dierentuin zijn geweest. Vraag ook hoe 
ze het er vonden.
Wat is een dierentuin? Wie is daar weleens geweest? Hoe was dat? 
Waarom denk je dat Pompom niet naar de dierentuin wil. Begrijp je dat? 
Welk dier vind jij spannend of eng om in het echt te zien? Waarom?

Kern
Vraag aan de kinderen wie er ook een beetje bang is voor oerwouddieren. 
Of wie wordt juist blij als hij oerwouddieren ziet? Laat de schatkistkaarten 
‘bang’ en ‘blij’ zien. Leg ze elk aan een kant van het lokaal. Pak de dieren-
plaatjes. Laat telkens een plaatje van een dier zien en vraag: Word jij bang of 
blij als je dit dier in de dierentuin ziet? De kinderen mogen bij de schatkistkaart 
van hun keuze gaan staan. Bespreek de keuzes van enkele kinderen kort.
Wat zou je doen als je een van deze dieren in het oerwoud zou tegenkomen? 
Zou je het spannend vinden en bang zijn als je dit dier in het oerwoud tegen-
kwam? Of zou je het leuk vinden en blij zijn? Is dat hetzelfde: een dier in de kwam? Of zou je het leuk vinden en blij zijn? Is dat hetzelfde: een dier in de kwam? Of zou je het leuk vinden en blij zijn?
dierentuin of in het oerwoud tegenkomen? Laten we dat eens onderzoeken. 
Maak groepjes van vier en geef elk groepje een knuffelbeest. Leg er ook een 
in de kring. Vraag de kinderen in hun groepje na te spelen hoe ze zouden 
reageren op het dier. Eén kind speelt met het knuffelbeest (als handpop), 
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ac tiv ite it  u it  he t  anker  d ier en
tij dbesteding:  20  m inuten

m at e r i a a l
• knuffelaap
• briefje met de tekst ‘Ga je mee 

naar de dierentuin?’
• oerwoudknuffelbeesten (1 voor 

elk viertal en 1 extra)
• foto’s oerwouddieren (pdf)
• schatkistkaarten ‘bang’ en 

‘blij’ (pdf)

w o o r d e n s c h at

qs a 1
bang
de dierentuin 
durven
eng
gevaarlijk

qm a 1 qs a 2
het knuffelbeest
het oerwoud 
spannend
wild 

qz a 1 qm a 2
brullen

qz a 2
de leguaan
de orang-oetan



d i f f e r e n t i at i e

qs
12 Doe voor - of laat enkele 
kinderen voordoen - hoe het eruitziet 
als je ergens bang voor bent of als je
 blij bent iets te zien.

qz
1 Sta erbij stil dat je meerdere 
emoties tegelijk kunt voelen. Soms 
ben je bijvoorbeeld een beetje bang 
voor een dier omdat het zo groot is, 
maar vind je het ook leuk omdat het 
heel hoog kan springen.

2 Laat de kinderen reageren op 
de uitleg van  andere kinderen 
waaromeen bepaald dier hen blij 
of bang maakt. Denken ze na die 
uitleg anders over dat dier?

de anderen komen dit beeld om de beurt in het oerwoud tegen en reageren 
erop. De kinderen die niet aan de beurt zijn, raden of het kind bang is voor 
het dier of het juist leuk vindt. Als alle kinderen aan de beurt zijn geweest, 
ruilen ze hun knuffelbeest met het knuffelbeest uit de kring en spelen het 
spel nogmaals met dat dier.

Afsluiting
Vraag aan de kinderen of het hetzelfde gevoel is om een dier in de dierentuin 
of in het oerwoud tegen te komen. Vinden jullie dat Pompom bang moet zijn 
voor dieren in de dierentuin? Wie heeft er een tip voor hem? Waarom hoeft hij 
niet bang te zijn in de dierentuin?

Tips en verdieping

Kleine kring
Preteaching: Bespreek met de kinderen met de ster-aanpak de emoties Preteaching: Bespreek met de kinderen met de ster-aanpak de emoties 
‘bang’ en ‘blij’ eerst aan de hand van dieren die dichter bij de leefwereld van ‘bang’ en ‘blij’ eerst aan de hand van dieren die dichter bij de leefwereld van 
de kinderen staan. de kinderen staan. Ben jij blij of bang als je jouw eigen huisdier ziet? Zijn er 
andere mensen bang voor jouw dier? Begrijp je dat? Ga jij weleens ergens andere mensen bang voor jouw dier? Begrijp je dat? Ga jij weleens ergens 
op bezoek waar ze een dier hebben? Hoe voel jij je als je dat dier ziet?op bezoek waar ze een dier hebben? Hoe voel jij je als je dat dier ziet?

Kansen voor rekenen
Sta even stil bij de verdeling van de kinderen over beide emotiekaarten ‘bang’ Sta even stil bij de verdeling van de kinderen over beide emotiekaarten ‘bang’ 
en ‘blij’. Hoeveel kinderen staan er bij ‘blij’ en hoeveel bij ‘bang’? Waar staan en ‘blij’. Hoeveel kinderen staan er bij ‘blij’ en hoeveel bij ‘bang’? Waar staan 
de meeste kinderen? En waar de minste? Of staan er aan elke kant evenveel?de meeste kinderen? En waar de minste? Of staan er aan elke kant evenveel?

Verwerking in de huishoek
Leg enkele knuffelbeesten in de huishoek. De kinderen spelen hoe het zou Leg enkele knuffelbeesten in de huishoek. De kinderen spelen hoe het zou 
zijn als je een oerwouddier als huisdier had.zijn als je een oerwouddier als huisdier had.
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d o e l e n
 a sociaal-emotionele ontwikkeling  a zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling a gevoelens en emoties
 a deelt voorkeuren en de basisgevoelens angst en blijdschap met betrekking tot dieren.

 a sociaal-emotionele ontwikkeling  a zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling a gevoelens en emoties
 a  herkent basisgevoelens en emoties van anderen over dieren.

 a taal  a spreken en luisteren a deelnemen aan gesprekken
 a  verwoordt zijn/haar eigen ervaringen en gedachten over dieren in de dierentuin en in het oerwoud.


