Lesvoorbereiding: waarneming rond wilde dieren
Essentie: Afrikaanse dieren
Afrika wordt bewoond door tal van wilde dierenstammen.
Wie zijn ze, wat eten ze, hoe leven ze?
Dit zijn vragen die essentieel beantwoord moeten worden wanneer we kleuters willen
meenemen op een trektocht doorheen de Afrikaanse dierenwereld.
Doelstelling:
De kleuters laten kennismaken met de leefwereld en leefomstandigheden van de dieren in de
Afrikaanse gebieden.
Via onze waarneming zullen de kinderen in staat zijn om de verschillende dieren van elkaar te
onderscheiden op tal van gebieden: uiterlijk, voedsel, leefmilieu.
Aandachtspunten:
• op cognitief vlak: kleuters laten verwoorden en benoemen, nieuwe woorden laten
ontdekken.
• op affectief vlak: zich verbonden leren voelen met de dieren, zich inleven in hun
leefwereld en er respect voor kunnen opbrengen.
• op psychosomatisch vlak: een geruststellend gevoel verwerven rond de dieren die hen
misschien schrik aanjagen, maar toch leren relativeren en de gevaren zien, want ze
lijken soms liever dan ze zijn.

1. Inleiding
De kleuters komen rond de tafel staan.
Ik vraag hen of ze even kunnen nadenken over welke dieren nu juist in Afrika voorkomen.
= korte impressie
2. Midden
2.1

eigenlijke waarneming

2.1.1

Verschillende soorten dieren en
hun uitzicht

- De olifant:
Weten jullie hoe een olifant eruit ziet?

Grijze kleur,dikke huid, groot en log qua
lichaamsbouw,een slurf, twee oren, 4
poten en een staart.
De grote oren, de dikke poten, de grote
ivoren slagtanden, het dikke lijf.
Deze oren worden gebruikt om het

Wat valt er heel erg op?
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Waarvoor gebruikt het die grote oren?

lichaam af te koelen.

- Giraf:
Weten jullie hoe een giraf eruit ziet?

Hij heeft een hele lange nek, vier lange
poten en een gevlekte huid, een klein kopje
en staart.
De lange nek, de kleuren van de huid. Hij
heeft ook horens en als je heel goed kijkt
zie je bovenop de horens pluisjes.

Wat valt er heel erg op?

Uit gele en bruine vlekken.
Uit welke kleuren bestaat de huid?
- Zebrapaard:
Weten jullie hoe een zebrapaard eruit
ziet?
Wat valt er heel erg op?
Hoe ziet de huid eruit?

Lijkt op een paard, gestreepte huid

- Nijlpaard:
Weten jullie hoe een nijlpaard eruit ziet?

Heel zwaar dier, dikke huid, kleine kop
met kleine oortjes en een kleine staart.
Zijn zware lijf, zijn dikke poten en zijn
enorme bek.
Een grijze kleur.

De huid
Zwart en witte strepen net zoals een
zebrapad. Dus daarom heten ze hem ook
een zebra.

Wat valt er heel erg op?
Welke kleur heeft de dikke huid?
- De leeuw:
Weten jullie hoe een leeuw eruit ziet?

Lijkt op een tijger, harige huid, vier poten,
lange staart met op het eind een
haarklosje.
De vierkante muil met krachtige
hoektanden. De scherpe nagels aan de
poten.
Oranje tot bruin.

Wat valt er heel erg op?

Welke kleur heeft de huid?

Lijkt op een mens, harig, heeft geen staart,
lange armen.
Zijn kop, zijn zwarte glanzende vacht.
Een donkerbruine tot zwarte vacht.

- De chimpansee:
Weten jullie hoe een chimpansee eruit
ziet?
Wat valt er heel erg op?
Welk kleur heeft de vacht?

2.1.2

In de Afrikaanse wouden, brousse, jungle
waar er heel veel beplanting en bomen

Hun leefmilieu
2

Waar leven al die dieren?

voorkomen.
Daar waar het warm is en waar meren
voor afkoeling zorgen.
De olifant en het nijlpaard nemen voor
afkoeling graag een duik in het koude
water.
Neen, net zoals wij leven de dieren ook
samen met hun familie. Vanaf hun
geboorte tot hun dood verblijven ze samen
met hun soortgenoten. Doorheen hun
leven vervullen ze verschillende rollen in
hun familie. Van jong tot jager tot vader
tot familiehoofd.

Wie maakt daar vooral gebruik van?

Leven ze allemaal alleen?

2.1.3
-

Waaruit bestaat hun voedsel?
De olifant eet vooral plantaardig voedsel,
met andere woorden geen vlees. Hij eet er
tot 150 kilo per dag. Olifanten eten ook
bijna 16 uur lang. Twee maal een
schooldag. Per dag dringt hij ook 80 liter
water of 8 volle emmers.

De olifant:

Wat eet de olifant?

-

De giraf eet ook voornamelijk plantaardig
voedsel, met zijn lange nek kan hij reiken
tot hoog in de bomen om daar met zijn
lange tong bladeren van de bomen te
trekken.

De giraf:

Wat eet de giraf?

-

Het zebrapaard eet vooral grassen, omdat
het ook leeft in open vlakten en
graslanden. Hij slaat zijn tong rond het
bundeltje gras en rukt het zo af.

Het zebrapaard:

Wat eet het zebrapaard?
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-

Het nijlpaard brengt het grootste gedeelte
van zijn dag door in het water. ‘s Nachts
komt het nijlpaard uit het water om te
grazen. Hij eet dus ook grassen, maar wel
korte grassen die hij ook afrukt met zijn
tong.

Het nijlpaard:

Wat eet het nijlpaard?

De leeuw is een vleeseter, ’s avonds gaat
hij meestal naar de drinkplaats om daar
een drinkende zebra te verrassen. De
leeuw bespringt zijn prooi en dood ze door
de nek te breken. Daarna legt hij lekker
languit te smullen.

- De leeuw:
Wat eet de leeuw?

-

Een chimpansee is voornamelijk een
planteneter, maar eet echter ook insecten
en soms kleine zoogdieren.
Vruchten behoren ook tot het
hoofdvoedsel. Hierdoor krijgt hij
voldoende water binnen.

De chimpansee:

Wat eet een chimpansee?

2.2

Expressie – activiteit:

De kinderen mogen een favoriet dier
uitkiezen en dit naar waarneming
natekenen met houtskool. Dit mogen ze
doen op een bruin papier om het
Afrikaanse tekenen na te bootsen.
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