Wat hoor ik toch?
Leer verschillende geluiden van boerderijdieren kennen
Wat voor dieren horen we allemaal op de boerderij? Een kip, koe, schaap, varken en
nog veel meer! Welk dier horen we uit de koffer?
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar),
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit

: Spel

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

• Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en ordenen
• Motorische ontwikkeling: Sensomotorische
ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Wat heb je nodig?
• mandjes of koffertjes (met een deksel)
• knuffels/handpoppen/speelgoed boerderijdieren
• computer of laptop voor de muziek

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de sensomotorische ontwikkeling van het kind tijdens deze activiteit. Het kind zoekt naar koffertjes en
voelt het speelgoeddier. Verder zing je het liedje 'Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch?' en zing je andere liedjes over
dieren. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling. Dit spel voer je samen met meerdere kinderen uit. Het kind
houdt rekening met andere kinderen (sociaal-emotionele ontwikkeling). Het kind bekijkt welk dier in welk koffertje
zit en welk geluid welk dier maakt (cognitieve ontwikkeling).

Voorbereiding
Luister ter voorbereiding het liedje 'Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch?'. Zorg dat je dit liedje uit je hoofd mee kunt
zingen. Zoek bij elk dier dat je in de koffer stopt een liedje op.
Suggesties voor dieren en liedjes:
Kippen: Boer wat zeg je van mijn kippen
Koe: Een koetje en een kalfje
Schaap: Schaapje, schaapje heb je witte wol
Varken: Een varken is niet vies
Paard: Hop, hop, hop, paardje in galop
Voordat je begint met de activiteit stop je de knuffels en/of speelgoeddieren in koffers/mandjes en verspreid je ze
door de ruimte heen.

Tekst van het liedje: 'Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch?'
Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch?
Wat is dat voor een beest?
Ra ra ra hoe heet dat beest?
Weet jij wel wat dat is geweest?
Ra ra ra hoe heet dat beest?
Youtube link: Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch?
• https://www.youtube.com/watch?v=QPT2Fn7LopE

Open de koffertjes
Door de ruimte liggen de koffertjes/mandjes met daarin een boerderijdier verstopt. Ga met de kinderen in een
kring zitten. Neem de kinderen mee in je verhaal: 'We zijn op de boerderij en ik hoor van alles. Stil eens! Laten we
goed luisteren'
Je zegt of zingt nu het versje: 'Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch?'. Luister maar, luister maar: ik hoor iets uit de
koffer komen!
Maak nu met de kinderen een lange slinger, ga zelf voorop. Maak het spannend! Loop heel zachtjes en voorzichtig
naar een koffertje. Ga er met elkaar omheen zitten. Wat zou er in zitten? Open de koffer en pak het boerderijdier
uit de koffer.
Zeg nu: 'Dit hoorden we dus! Een ... (benoem het dier en doe het boerderijdier na met de kinderen). Daar ken ik
nog wel een leuk liedje bij (zing het liedje dat erbij hoort).
Speel het vervolgens weer van vooraf aan: 'Ssst, ik hoor weer iets. Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch?'
En ga weer op zoek naar een nieuw dier in de koffer. Houd het magisch en spannend!
Als alle koffertjes zijn 'ontdekt', leg je de boerderijdieren in een vierkant. Wijs nu een dier in het vierkant aan, de
kinderen maken het geluid van dit dier. Eerst wijs je langzaam, dan sneller en sneller. Wie kan deze snelheid
bijhouden?

Variatie
Deze activiteit kun je natuurlijk ook voor andere thema's gebruiken. Denk bijv. aan speelgoed voertuigen die je in
de koffers kunt stoppen (thema verkeer). Welk geluid maken zij?

