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1. Voor een geslaagd bezoek aan de tentoonstelling 
Babydieren

1.1 De tentoonstelling kort voorgesteld
De tentoonstelling Babydieren dompelt je onder in de leefwereld van babydieren. Je komt er zowel de meest schattige 
tegen, als ook de niet bepaald moeders mooiste… We tonen niet alleen de ons meer vertrouwde pasgeboren dierenbaby’s 
zoals lammetjes en kuikentjes, maar ook de minder gekende baby’s van reptielen, vogels, insecten, amfibieën … Je volgt 
hun avonturen vanaf het moment dat ze geboren worden (alleen of met vele broertjes en zusjes) totdat ze zichzelf kunnen 
beredderen. Zo maak je kennis met allerlei gevaren en bedreigingen en verneem je hoe ze er zich tegen beschermen of 
wie ze beschermt. Je komt te weten hoe ze de noodzakelijke vaardigheden in het leven meekrijgen: al spelend, imiterend 
of gewoon instinctmatig. Zoeken ze zelf hun eten of worden ze gevoed? Wat eten ze? Wie kan er onmiddellijk lopen, 
vliegen of zwemmen en bij wie duurt dat een tijdje? Hoe herkennen ze hun ouders en welke zintuigen gebruiken ze hierbij 
het meest? Je zal ook zien dat groei en ontwikkeling niet bij elke diersoort gelijkaardig verloopt: sommige babydieren zijn 
precies miniatuurvolwassenen, maar andere dieren zien er als baby totaal anders uit. De weg naar zelfstandigheid duurt 
ook langer bij de ene dan bij de andere. Je maakt in deze tentoonstelling dus heel wat fascinerende aspecten van het 
pasgeboren leven bij dieren (en bij de mens) mee.  

De tentoonstelling is speciaal uitgedacht en ontwikkeld voor 3- tot 8-jarigen. Die publiekscategorie komt al veel naar het 
Museum met de school of met het gezin (ouders, grootouders). En toch was er tot nu toe in het Museum geen zaal of 
tentoonstelling die specifiek op hen gericht is. In die zin is Babydieren uniek omdat de tentoonstelling deze keer op maat van 
deze leeftijdsgroep is gemaakt, zowel wat betreft het thema als qua inhoud en inkleding. Bij het opstellen van het concept 
van de expo zijn de bedenkers in scholen geweest en hebben ze samen met kinderen van 3 tot 8 jaar de inhoud, vorm, 
kleuren, dieren en hun verhalen, spelletjes en multimedia van de tentoonstelling besproken, uitgetest en … goedgekeurd! 

Het scenario en de museale invulling van de tentoonstelling (collectiepresentatie, vormgeving, gebruikte multimedia, 
bedachte activiteiten…) zijn erop gericht de kinderen de verschillende thema’s in Babydieren vooral te laten ervaren. 
Dat doen ze op zintuiglijk vlak (kijken, luisteren, aanraken, ruiken), maar ook op lichamelijk, motorisch vlak (uitproberen, 
imiteren, spelen). Door te vergelijken met andere manieren van ontwikkeling binnen de dierenwereld, hopen we onze jonge 
bezoekers zo te confronteren met hun eigen ontwikkeling (emotioneel aanleren). De aanwezigheid van 75 tentoongestelde 
(baby)dieren, zowel gekende als minder verwachte, speelt hierin een centrale rol. Ze staan dan ook op kinderhoogte. De 
30 woordeloze beeldverhalen in de tentoonstelling moeten hen in staat stellen hun eigen ervaringen tegenover de soms 
zeer verschillende ervaringen van andere dieren te zetten. De geluidsloze films met natuurbeelden van babydieren 
en de verschillende meeslepende animatiefilmpjes dragen hier ook aan bij. De tentoonstelling is dus vrijwel tekstloos 
(de viertalige teksten zijn eerder bedoeld voor de begeleidende volwassenen). De interactieve opstellingen en doe-

activiteiten op kindermaat in elke zone laten spelenderwijs toe te leren hoe jonge dieren hun 
weg zoeken naar zelfstandigheid. 

De tentoonstelling Babydieren is de eerste coproductie van het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen (KBIN) met het Natuurhistorische Museum van Toulouse 
(NMT). De tentoongestelde dieren komen deels uit de collecties van het KBIN en deels uit 
die van het NMT. De Franse collega’s namen ook de restauratie van 21 collectiestukken, het 
opzetten van 8 dieren voor de tentoonstelling en een tiental afgietsels voor hun rekening. Het 
KBIN zorgde voor het concept, de scenografie, de interactieve spellen en de multimediale 
toepassingen, steeds in samenwerking met het NMT.  

1.2 Educatieve omkadering voor Babydieren
De tentoonstelling speelt graag in op de persoonlijke, zintuiglijke ontdekking van de fascinerende wereld van de babydieren 
die je ook emotioneel zal beroeren. Babydieren is ook zeer ervaringsgericht en focust op het (aan)leren door de educatieve 
spelletjes te spelen en door de doe-activiteiten uit te proberen. Daardoor leent de tentoonstelling zich goed tot 
een zelfstandig en individueel bezoek. Zonder bijkomende didactische omkadering kan voor (school)groepen 
de educatieve boodschap van de tentoonstelling echter wel verloren gaan. Daarom biedt de educatieve dienst 
de mogelijkheid het bezoek aan Babydieren didactisch beter te gebruiken, met volgend extra aanbod aan 
educatieve omkadering:
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Atelier Babydieren

In dit superactief atelier verkennen de kinderen de leefwereld van pasgeboren dieren. Weten ze nog hoe hulpeloos ze zelf 
als baby waren en wat ze allemaal nodig hadden? Dat achterhalen ze in een inleidende activiteit. Daarna leven ze zich 
in als pimpelmees, vosje of schildpad en ontdekken ze in een tast- en geurspel hoe pasgeboren dieren hun omgeving 
waarnemen. De kinderen spelen ook actief mee als hun dierpersonage in een leuk poppenspel. Daarin krijgen ze mee 
hoe belangrijk ouderzorg, spelend leren en instinct in het leven van een babydier zijn. Hun handigheid hebben ze dan 
weer nodig om een leuk babydierenhangertje te knutselen. Aansluitend neemt de animator de kinderen mee voor een kort 
overzicht van de belangrijkste thema’s in de tentoonstelling vooraleer de klas de expo op eigen houtje gaat ontdekken.

• Doelgroep : 3de kleuterklas – basisonderwijs Klas 1-2
• Duur : 2 uur
• Tarief : € 3 per deelnemer, bovenop toegangsprijs van de tentoonstelling

Info en reserveringen: 02 627 42 52

1.3 Praktische informatie
Wegwijs
Museum: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
Op- en afstapplaats (school)bussen: Waversesteenweg 260, B-1050 Brussel
Trein: station Brussel-Luxemburg (op 5-10 min.)
Metro lijn 1 en 5 halte Maalbeek – lijn 2 en 6 halte Troon (op 15 min.)
Bus MIVB 34 en 80 halte Museum (op 2 min.) | 38 en 95 halte Parnassus (op 5-10 min.)

Openingstijden 

De tentoonstelling Babydieren loopt van 14 maart 2013 tot 16 maart 2014.

Open
- Schoolperiode
 • dinsdag tot vrijdag: 9.30 tot 17 uur
 • zaterdag en zondag: 10 tot 18 uur
- Schoolvakanties
 • dinsdag tot zondag: 10 tot 18 uur

- Sluitingsdagen: elke maandag, 1 januari, 1 mei, 25 december

De toegang tot de tentoonstelling Babydieren verloopt volgens vaste tijdstippen.

Tarieven 

Toegang

vanaf 15 personen Jongeren (2-25 jaar) Volwassenen
Tentoonstelling 
Babydieren

€ 5 € 6,50

  
Met het toegangsticket voor Babydieren kan je ook alle permanente tentoonstellingen van het Museum bezoeken.
Eén begeleider gratis per groep van 15 betalende personen 
Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart 
Toegangsprijzen individuele bezoekers: zie www.natuurwetenschappen.be

  
Atelier Babydieren

Per deelnemer € 3 bovenop toegangsprijs tentoonstelling
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Reserveren

Reserveren is verplicht voor groepsbezoeken (zowel met of zonder educatieve omkadering). Telefoneer hiervoor naar 
02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur). Geen reserveringen mogelijk per brief, fax of e-mail.

Voor elke reservering zenden we je een bevestigingsbrief die je ondertekend terugstuurt (per brief, fax of mail) naar het 
Museum. Het is belangrijk voor een vlot verloop van het bezoek dat de groep de aanvangsuren die op die bevestiging 
staan, respecteert, zeker in het geval van een educatieve begeleiding (atelier). 

B-dagtrips

Voor een groepsbezoek aan de tentoonstelling Babydieren kun je een B-dagtrip nr.512 (scholen) of nr. 511 (andere 
groepen) aanvragen via www.belgianrail.be/nl/vrije-tijd/b-dagtrips-groepen.aspx. Je krijgt dan een voordelige prijs voor 
de combinatie trein+toegang. (School)groepen die met een B-dagtrip wensen te komen, dienen eerst bij het museum te 
reserveren, vooraleer de B-dagtrip vast te leggen!
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2. Plattegrond

Levensfuncties

Leren

 
en bescherming

Groei en 
ontwikkeling

Zelfstandigheid

Geboorte

Ingang

Uitgang

Bedreigingen
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3. De tentoonstelling in 6 zones
De tentoonstelling Babydieren bestaat uit zes thematische zones. In elke zone maak je kennis met een aantal babydieren 
(opgezet, als afgietsel of sculptuur). De dieren staan opgesteld op kinderhoogte, afgeschermd door een lage glazen wand 
of in kleine vitrines. Het is niet de bedoeling dat je ze aait, daarvoor zijn ze te kwetsbaar. In heel de tentoonstelling kom je 
zo 75 babydieren tegen. Het thema van elke zone krijg je verder uit de doeken gedaan door beeldverhalen, natuurfilms, 
animatiefilms, multimediatoepassingen en speelse educatieve activiteiten. Zo kom je alles te weten over de geboorte (zone 
1), de bedreigingen en bescherming (zone 2), het leren (zone 3), de levensfuncties (zone 4), de groei en ontwikkeling (zone 
5) en uiteindelijk de zelfstandigheid (zone 6). 
De teksten van de beeldverhalen hebben we voor jou verzameld in een apart stuk van dit didactisch dossier, samen 
met 10 van de 30 beeldverhalen (zie deel 3). De natuurfilms zijn telkens korte, na elkaar gemonteerde fragmenten over 
verschillende dieren. Er is geen geluid bij die films. Sommige animatiefilmpjes zijn woordeloos en spreken voor zich. Je kan 
ze starten door op de neus van het beginfiguurtje te drukken. Bij andere animatiefilmpjes hoor je een vertelstem. Je kan 
je taal kiezen door het neusje van het juiste figuurtje aan te raken. Bij enkele van de animatiefilmpjes kan je kiezen tussen 
drie scenario’s: een met een goede afloop, een met een slechte afloop (ook vaak de realiteit) en een met een fantasievol, 
grappig einde. De educatieve activiteiten laten je op een speelse wijze het thema ontdekken. Het kan gaan om een doe-
activiteit, een multimediaspel, een soort elektrospel … De instructie voor elke activiteit krijg je mee in de beschrijving van 
het parcours hieronder.

Parcours
Je komt de tentoonstelling binnen via een inkomsas. Daar zie je filmbeelden van allerlei pasgeboren dieren (vissen, 
zoogdieren, insecten, vogels, reptielen…): over hun geboorte, hun eerste levensmomenten, de eerste moederzorg …

Zone 1: Geboorte

In deze zone kom je te weten…
•	 dat sommige babydieren uit een ei komen, andere dan weer uit de buik van de mama;
•	 dat sommige babydieren onder water worden geboren, andere dan weer in een warm nest;
•	 dat soms niet mama, maar wel papa of zelfs de hele familie het pasgeboren jong opvoedt;
•	 dat sommige babydieren hulpeloos zijn bij de geboorte, maar dat andere wel al veel kunnen;
•	 dat sommige babydieren alleen worden geboren, maar andere dan weer samen met heel wat   

broertjes en zusjes.

Bijhorende beeldverhalen (zie deel 4 dossier) 
kuiken (ei), panter (uit de buik, hulpeloos), dolfijn (geboorte onder water, ‘meters’ die helpen), bever (plaats van geboorte, 
gezinsopvoeding), struisvogel (papa broedzorg), muis (vele broertjes en zusjes, nest, hulpeloos), gorilla (slechts 1 baby), 
nijlpaard (geboorte onder water, al vrij zelfstandig)

Activiteiten

•	 Beweeg je voort als papa vroedmeesterpad met 
 eieren op je rug: bind de gordel om, leg de eieren in 
 de gaatjes bovenaan en leg het parcours al 
 kruipend af.
•	 Doe als een vogel, bouw je nest: maak zelf een  
 gezellig nestje met de buigzame ‘takken’.
•	 Kaartspel: welk babydier komt uit een ei, welk uit  
 mama’s buik? Schuif de kaarten in de juiste gleuf.

Beweeg je voort als papa vroedmeesterpad met eieren op je rug
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Animatiefilmpje

•	 Ben ik alleen, of heb ik enkele of vele babybroertjes en –zusjes? Bekijk de situatie van volgende babydieren: 
mensenbaby, panda, tijger, eend, zeepaardje, kikker.

Tentoongestelde dieren

Geitenlam Bever
Zwarte panter Volwassen zeepaard (sculptuur)
Uil Muizenjongen
Grote Canadese gans Gorilla (sculptuur)
Kuiken + ei tijdens het uitkomen + ei Vogeltjes (een aantal) + nest (sculptuur)
Dolfijn (sculptuur) Ganzenkuikens
Struisvogeljong Vroedmeesterpad (sculptuur)
Dwergooruil Nijlpaard

Zone 2: Bedreigingen en bescherming

In deze zone kom je te weten…
•	 dat er heel wat gevaar loert voor pasgeboren dieren;
•	 dat sommige babydieren er helemaal alleen voor staan en dat andere dan weer beschermd worden door mama en/of 

papa of zelfs door de hele gemeenschap;
•	 dat een goede camouflage heel wat babydieren beschermt tegen gevaar;
•	 dat sommige babydieren zich goed moeten beschermen tegen de vrieskou en andere dan weer   

tegen de hitte.

Bijhorende beeldverhalen (zie deel 4 dossier)
Hertenkalf (camouflage), babykangoeroe (bescherming door mama), ringslang (ik red mij alleen), fuut (bescherming door 
mama én papa), keizerspinguïn (koude als bedreiging), ijsbeer (camouflage), jakhals (warmte als bedreiging), olifant 
(bescherming door de kudde)

Activiteiten

•	 Camoufleer je met een dierenponcho (zeehond, woestijnvos, 
 hert of antilope). Zet je voor het juiste landschap en bekijk  
 jezelf in de spiegel: je wordt als het ware onzichtbaar. 
•	 Werp de kangoeroebaby in de buidel van zijn mama: zo is  
 de baby veilig.

Multimediatoepassing

Kies uit drie mogelijke scenario’s voor animatiefilmpjes over 
bedreiging bij deze babydieren: gorilla, kat, woestijnvos, 
zeeschildpad, fuut, krokodil, varaan, zeehond, zwaan en 
schorpioen. Bij het eerste scenario loopt het goed af; bij het 
tweede gebeurt er iets ergs (zoals vaak in de natuur); bij het 
derde gebeurt er iets grappigs of onverwachts.

 Animatiefilmpjes

•	 Filmpje over gevaren en bedreigingen. Kies eerst je taal en dan een babydier uit roodborstje (eten en  
 gegeten worden), koekoek (jong palmt karekietnest in), hamster (opeten kleintjes uit angst), nijlpaard  
 (rivalen doden elkaars jongen), reekalf (geur en herkenning), mensenbaby (gevaar door onachtzaamheid).

Muizenjongen

Camouflage
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•	 Filmpje over bescherming. Kies eerst je taal en dan een babydier uit pijlinktvis (inktwolk), dwergvleermuis (kindercrèche), 
mees (ouderzorg), keizerspinguïn (bescherming tegen de kou), otter (aanleren vaardigheden), zijdeaapje (papa als 
beschermer).

Tentoongestelde dieren

Krabben Jakhals
Ringslang (afgietsel) Baby-pinguïns
Kalf van een olifant (sculptuur) IJsberenjong
Fuut Hertenkalf
Poema Wallaby
Arendskuiken

Zone 3: Leren

In deze zone kom je te weten…
•	 dat babydieren al spelend kunnen leren;
•	 dat een babydier ook veel leert door zijn ouders te imiteren;
•	 dat sommige babydieren gewoon weten wat ze moeten doen dankzij hun instinct.

Bijhorende beeldverhalen (zie deel 4 dossier)
Leeuwenwelpen (al spelend leren jagen), zeeschildpad (handelen op instinct)

Activiteiten

•	Doe wat babydieren doen: zoek je evenwicht, ontwikkel je  
 kracht, je lenigheid en ontdek je reflexen … in dit speelhok.
•	Boots deze dieren na: plaats je voor het rechterscherm en  
 imiteer het dier dat je op het linkerscherm ziet. Op het grote  
 scherm in de zaal zien andere bezoekers jouw grimassen.

Natuurfilm

•	 Filmfragmenten over het imitatiegedrag van babydieren  
 (eenden, plevieren, inktvisjes).

Tentoongestelde dieren
      

Leeuwenwelpen
Gorilla
Zeeschildpadden (afgietsels)
Knobbelzwaan

Baby-pinguïns

Zeeschildpadden

Imiteer het dier
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Zone 4: Levensfuncties

In deze zone kom je te weten…
•	 dat sommige babydieren gevoed moeten worden door de ouders, terwijl andere babydieren zelf voor hun voedsel 

zorgen;
•	 dat sommige pasgeboren dieren al onmiddellijk (moeten) kunnen lopen, vliegen, zwemmen, terwijl andere dieren bij 

de geboorte nog niets kunnen;
•	 dat sommige babydieren al vanaf de geboorte kunnen rekenen op al hun zintuigen, terwijl andere dieren vaak nog 

blind en doof zijn en enkel warmte kunnen waarnemen;
•	 dat geur en tast bij babydieren de belangrijkste zintuigen zijn om elkaar en hun ouders te herkennen.

Bijhorende beeldverhalen (zie deel 4 dossier)
Torenvalk (moet gevoed worden), rups (ik eet helemaal alleen), veulen (melk drinken bij de mama), zebra (onmiddellijk 
lopen), zwarte beer (jongen kunnen nog niets), merel (naakt en blind geboren), slak (alle zintuigen werken onmiddellijk)

Activiteiten

•	Vele zoogdierbaby’s kunnen nog niet lopen: kruip dus over  
 het miniparcours zoals die babydieren.
•	Welke dierenbaby eet welk voedsel: plaats het juiste 
 voedselschijfje bij elk babydier (pinguïn, leeuwenwelp, rups, 
 kikkervisje, eekhoorn, zeepaardje, hagedis, struisvogel, 
 merel, arend).
•	Geurdoolhof: herken de mama aan haar geur, maar laat je  
 niet misleiden (muis, kat, aap, ree).
•	Voelcarrousel: voel aan de huiden van eend, konijn, alpaca,  
 bruine kikker, egel en kaaiman.

Natuurfilm

•	 Filmfragmenten over levensfuncties bij babydieren (leeuwenwelpen, konijn, panda, vos, rups, wolf, hagedis).

Tentoongestelde dieren

Everzwijnjong Mereljong
Torenvalk Uil
Pauwenkuiken Huisjesslak (sculptuur)
Kraanvogel Paardenveulen
Rups (vlinder) Konijnenjong
Zebraveulen Kaaiman
Wit lam Alpaca
Papegaaiduiker Egel
Jong van een zwarte beer Eendenkuiken
Alligator (afgietsel) Kikkervisje bruine kikker (afgietsel)
Wit tijgertje

Welke dierenbaby eet welk voedse?

Zebraveulen
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Zone 5: Groei en ontwikkeling

In deze zone kom je te weten…
•	 dat sommige babydieren een miniatuurversie van hun ouders zijn, terwijl andere langzaam aan meer en meer gaan 

lijken op hun ouders en nog andere volledig van gedaante verwisselen;
•	 dat opgroeien bij sommige babydieren langzaamaan gaat en bij andere dan weer zeer snel.

Bijhorende beeldverhalen (zie deel 4 dossier)
Zilvermeeuw (van dons naar bruine en dan witte veren), tijger (eerst nog anders, dan gelijkend), libel (metamorfose).

Activiteit

•	 Kaartspel: wie hoort bij wie? Plaats de babykaart (rups, slang, tijgerwelp,  
 dolfijn, giraf, pinguïn, kameleon, kippenkuiken, struisvogelkuiken, vis) bij het  
 juiste volwassen dier (kameleon, stormbandpinguïn, vlinder, vis).

Tentoongestelde dieren

Poema Panter
Libellenlarven Tijgerjong
Franjepoot Volwassen kameleon (sculptuur)
Zilvermeeuw Vlinders
Damhertenkalf Volwassen vis
Barbarie-eendenkuiken Volwassen stormbandpinguïn

Zone 6: Zelfstandigheid

In deze zone kom je te weten…
•	 dat alle babydieren uiteindelijk de stap zetten naar zelfstandigheid, maar het ene wat sneller dan het andere.

Bijhorende beeldverhalen (zie deel 4 dossier)
Slechtvalk (snelle zelfstandigheid), ezel (langzamere 
zelfstandigheid).

Activiteit

•	 Carrousel: wie wordt het vlugst groot. Draai aan de hendel  
 en kijk hoeveel dagen, weken of jaren bepaalde 
 babydieren nodig hebben om zelfstandig   
 te worden (kikker, zwaan, struisvogel, meeuw,  
 panda, zeekoe, tijger, aalscholver, dolfijn, mens)

Kameleon

Vlinders

Rups

Carrousel
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Animatiefilmpje

•	 Filmpje over zelfstandig worden. Kies eerst je taal en dan een babydier uit: slang (vervellen), poema (aanvankelijk 
nogal hulpeloos), struisvogel, slak, egel, veulen, pad (dikkopjes), lieveheersbeestje (larve), dagpauwoog (rups, pop), 
goudvis, koala (buidel), mens.

Tentoongestelde dieren

Ezelsveulen Slechtvalkjong
Zwanenkuiken Zwart lam
Grote trap Stormbandpinguïns
Leeuwenwelp Wapiti
Giraf

Bij het verlaten van de tentoonstelling kom je in een uitgangssas waarin je 
filmbeelden ziet van babydieren die hun eigen weg beginnen gaan: ze zwemmen 
weg, vliegen uit, staan op eigen poten …

 

Giraf

Zwanenkuiken
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4. De beeldverhalen in de tentoonstelling

Zone 1: Geboorte

Kuiken
Het kuikentje groeit, veilig beschermd in een ei. Als het klaar is om uit het ei te komen, prikt het door de schaal met zijn 
zogenaamde ‘eitand’, een kleine tand op de punt van zijn snavel. Door zeer hard te duwen kan het kuiken de eierschaal in 
tweeën breken. Het is een vermoeiend werk! De eitand valt er na enkele dagen af. Allerlei soorten dieren worden geboren 
uit een ei: babyslakken, babykrokodillen, kikkervisjes...

Panter
De babypanter zit veilig beschermd in de buik van zijn mama. Hij krijgt er zijn eten via een lange slang die verbonden is 
met zijn navel, de navelstreng. Bij zijn geboorte is hij niet groter dan een flinke pompelmoes. Hij is doof en blind en heeft 
nog geen tanden. Alle babyzoogdieren groeien in de buik van hun mama: de babymens, de babyzeehond, het hertenkalf, 
het giraffenjong...

Dolfijn
De babydolfijn wordt geboren in de zee; hij komt uit de buik van zijn mama, met de staart eerst en het hoofd als laatste. 
Anders zou hij verdrinken, want bij zijn geboorte weet hij nog niet dat hij boven het water moet gaan ademen. Het zijn de 
andere vrouwtjes, zijn meters, die hem tonen hoe hij dat moet doen, door hem naar de oppervlakte te duwen.

Bever
De babybevers worden geboren in een hutje van takken, op een vijver of een meertje. Hun mama voedt ze met melk en 
verwent ze. Ook al zijn ze maar zo groot als een appel, ze zijn erg bijdehand: hun ogen zijn open, hun vacht is dik en ze 
kunnen zelfs al zwemmen. Later zal heel de familie over de jongen waken, ze wassen, ze leren om beter te zwemmen, hoe 
ze de juiste planten vinden om te eten, en hoe ze de schors van een boom kunnen afknagen.

Struisvogel
Bij de struisvogels is het de papa die het nest maakt. Verscheidene mama’s komen er hun eieren leggen. De papa broedt 
ze zorgvuldig uit en verlaat de eieren maar zelden, zelfs al heeft hij soms grote honger! Hij houdt de eieren 
goed warm, want de babystruisvogels hebben warmte nodig om te groeien. En als de jongen geboren 
worden, is het nog steeds de papa die voor ze zorgt en ze beschermt in geval van gevaar.
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Muis
De mamamuizen hebben grote gezinnen. Als de jongen geboren worden, zijn ze niet groter dan een hazelnoot. Ze zijn 
helemaal naakt en hun ogen zijn nog dicht. Hun mama vertroetelt ze in het zachte en warme nest en voedt de kleine 
muisjes met haar melk. Zodra ze groot genoeg zijn, trekken ze erop uit om de grote wereld te verkennen...

Gorilla
De mamagorilla krijgt maar één baby per zwangerschap. Ze is een zeer zorgzame en attente moeder. Ze geeft haar baby 
melk, liefkoost hem, wast en beschermt hem. Ze slaapt zelfs samen met haar kleintje. Naarmate de kleine gorilla groeit, 
leert ze hem zelf zijn eten kiezen, alleen slapen, zich wassen en zich verdedigen.

Nijlpaard
De mamanijlpaard brengt haar kleintje in het water ter wereld. En nog voor hij een luchtje komt scheppen aan de 
oppervlakte, begint hij te drinken... onder water! Ook al is het nijlpaardenjong nog erg klein, toch voedt het zich niet alleen 
met moedermelk. Na enkele weken begint het al te eten zoals de grote dieren: kruiden, waterplanten...

Zone 2: Bedreigingen en bescherming

Hertenkalf
De reegeit verbergt haar baby, het hertenkalf, in het struikgewas en laat het vervolgens urenlang alleen. Ze komt het jong 
verscheidene keren per dag melk geven, maar gaat daarna telkens weer weg. Het kalfje heeft nog geen geur; en omdat 
zijn gevlekte vacht een goede camouflage is, is het vanzelf beschermd tegen roofdieren. Het is niet in staat zich alleen te 
verdedigen, maar als het ontdekt wordt, doet het net alsof het dood is.

Kangoeroe
Bij de geboorte is de babykangoeroe maar zo groot als een garnaal. Hij grijpt zich vast aan de vacht van zijn mama en klimt 
tot in het zakje op haar buik: de buidel. Daar is het lekker warm. Hij drinkt de melk van zijn mama, slaapt en groeit, terwijl 
hij veilig beschermd zit tegen alle gevaar. Als hij groter wordt, zal hij zich blijven verbergen in de buidel zodra hij voelt dat 
er gevaar loert.
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Ringslang
Wanneer de babyringslang uit zijn ei komt, is er geen papa of mama om hem te beschermen. Hij moet zich dus alleen zien 
te redden. Als hij belaagd wordt, probeert hij de indringer bang te maken door te sissen. En anders slaat hij op de vlucht. 
Als hij niet snel of pienter genoeg is, en zich laat vangen, houdt hij zich onbeweeglijk en doet hij alsof hij dood is. Soms 
werkt dat...

Fuut
De babyfuten kunnen al zwemmen zodra ze geboren worden. Maar op het water kan het gevaar van overal komen, zelfs 
uit de diepte. Daarom blijven de babyfuten dicht bij hun ouders. In geval van gevaar klimmen ze op de rug van hun papa of 
mama. Dat is veiliger én gaat sneller dan dat ze ergens anders beschutting moeten zoeken.

Pinguïn
Voor de babypinguïns is het van levensbelang zich te beschermen tegen de vrieskou. Ze nestelen zich tegen de poten van 
hun ouders of kruipen weg tegen hun verenkleed. Ook als ze wat groter zijn en naar de crèche gaan, zullen ze systematisch 
heel dicht tegen mekaar aankruipen. Dat is hun manier om aan de snijdende wind en koude te ontsnappen.

IJsbeer
IJsberen worden geboren in een hol dat in de sneeuw is gegraven. Als ze drie maanden oud zijn, laat hun mama hen de 
wereld rondom hen ontdekken. De jongen zijn nog weerloos maar de witte kleur van hun vacht dient als camouflage, in de 
sneeuw of op het ijs. Ze weten zeer goed hoe ze onopgemerkt kunnen blijven, wat hen ook later goed van pas zal komen 
als ze op zeehonden gaan jagen en... zelf uit de handen van jagers moeten blijven.

Jakhals
In de woestijn moet je jezelf beschermen tegen de warmte van de zon. Dat is niet zo moeilijk voor de jakhalzen, want zij 
zijn nachtdieren. Dus als de jongen beginnen mee te gaan met hun mama op jacht, gebeurt dat ‘s nachts. Zodra de dag 
aanbreekt, keren ze terug naar hun hol, waar ze de hele dag blijven, lekker beschut.

Olifant
De pasgeboren babyolifant wordt gevoed en beschermd door zijn mama. Maar ook de andere olifanten houden zich met 
hem bezig: de zussen, de tantes, zijn meters... Hij groeit samen op met de andere jonge olifantjes, en de hele 
kudde houdt ze in het oog. Als een van de kleintjes in gevaar is, zullen alle andere olifanten hem verdedigen.
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Zone 3: Leren
Leeuw
Leeuwenwelpen leren jagen door te spelen. Door samen te spelen leren ze snel rennen en hun evenwicht bewaren of heel 
precies uithalen met hun klauwen. Ze worden er elke dag beter in. Zodra ze groot zijn, kunnen ze voor het eerst mee met 
hun mama op jacht.

Zeeschildpad
De baby’s van de zeeschildpadden groeien in een ei dat onder het zand begraven ligt. Al meteen nadat ze uit het ei zijn 
gekomen, klimmen ze naar boven en haasten ze zich naar de zee. Zonder dat iemand het hen moet leren, weten de 
babyschildpadden dat ze de beste overlevingskansen hebben in het water. Op het strand kunnen ze immers ten prooi 
vallen aan roofdieren zoals krabben of vogels.

Zone 4: Levensfuncties

Torenvalk
De babyvalk komt zowat tegelijk met zijn broertjes en zusjes uit het ei. De diertjes zijn naakt en blind en hebben hun 
ouders nodig om ze warm te houden, te beschermen en te voeden. Ze vragen om eten door hun grote bek te openen. In 
het begin slikken ze gewoon door wat in hun bek wordt gestopt; later leren ze de prooien die hun ouders hen brengen zelf 
te verscheuren.

Rups
Rupsen hebben hun ouders niet nodig om te leren hoe ze zich moeten voeden. Ze weten helemaal alleen wat lekker is, 
namelijk aan blaadjes knabbelen!  Nog heel wat andere baby’s weten direct wat ze wel of niet moeten eten (en dat zijn heus 
niet altijd blaadjes): babyschildpadden, babylieveheersbeestjes, kuikens, goudvisjes...

Veulen 
Als hij honger heeft, wrijft het veulen met zijn kop tegen de zij van zijn mama. Zij stopt dan met lopen zodat het veulen melk 
kan drinken aan een van haar tepels: een gezonde voeding die helpt om groot te worden. 
Alle zoogdieren drinken melk als ze baby zijn: mensen, dolfijnen, katten, eekhoorntjes, lama’s, gorilla’s...

Zebra
De babyzebra wordt op het gras geboren, want zijn mama heeft geen nest en geen hol. In tegenstelling tot een pasgeboren 
mens, kan een pasgeboren zebrajong direct stappen. Zijn mama dwingt hem recht te staan en met haar mee te lopen in 
de kudde. Er zijn nog veel meer baby’s die al van bij de geboorte kunnen lopen: de babygiraf, het hertenkalf, het kuiken, 
de babyschildpad, de rupsen...

Zwarte beer
Wanneer ze geboren worden – vaak samen met een broer of zus – zijn de beren helemaal naakt, doof en blind, en hun 

poten zijn nog zwak. De eerste dagen worden de babyberen sterker; hun ogen gaan open en al snel kunnen 
ze lopen. Dan kunnen ze de omgeving rond het berenhol gaan verkennen, samen met hun mama.
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Merel
De babymerels worden helemaal naakt geboren, dus zonder veren. Hun ogen zijn nog dicht. Ze nemen nog niets waar, 
behalve de warmte. Om het warm te hebben, kruipen ze dicht tegen mekaar aan, of – beter nog – nestelen ze zich onder de 
buik van mama of papa. Beetje bij beetje gaan hun ogen open. Hun lijf wordt bedekt met warm dons en daarna met veren. 
Weldra zullen ze uitvliegen en de wereld gaan verkennen.

Slak
Zodra de babyslak uit het ei komt, kan hij zich alleen verplaatsen en weet hij wat hij wel of niet mag eten. Alle zintuigen 
werken al: met zijn huid kan hij voelen, met zijn kleine voelsprieten kan hij geuren waarnemen en de weg naar het voedsel 
vinden, met zijn minuscule ogen kan hij het licht zien en hij hoort zelfs een beetje de geluiden. Maar hij kan zelf nog geen 
baby’s maken: hij lijkt misschien al op een volwassene, maar hij is nog steeds een kind!

Zone 5: Groei en ontwikkeling

Zilvermeeuw
Wanneer de babymeeuw uit het ei komt, heeft hij nog geen veren zoals zijn ouders: hij is bedekt met grijs dons. Dat dons 
maakt al snel plaats voor bruine veren, een goede camouflage tussen de rotsen rond het nest. Geleidelijk wordt de meeuw 
groter en worden de bruine veren vervangen door grijze of witte. En na een jaar heeft hij de veren van een volwassen 
meeuw.

Tijger
De pasgeboren tijger is nog erg onschuldig: hij kan nog niet lopen, zijn ogen zijn dicht, hij is klein en heeft nog geen tanden. 
Na enkele dagen opent hij de ogen en beginnen zijn tanden te groeien; hij wordt groter en krijgt een donskleed dat al lijkt 
op de vacht van zijn ouders. Zijn blauwe ogen krijgen nu een donkere, goudbruine kleur. Hij begint op zijn papa en mama 
te lijken. Na twee jaar is hij even groot als zij.

Libel
Als de jonge libel uit het ei komt, is ze nog een larve zonder vleugels en leeft ze in het water. Ze eet heel veel kleine 
beestjes en ze groeit maar verandert voorlopig niet van vorm. Uiteindelijk klimt de larve op een stengel of een 
takje uit het water. Ze beweegt niet meer, haar huid verdroogt en haar lichaam verandert van gedaante. Op 
zekere dag scheurt haar vel open en verschijnt er een mooi vliegend insect, dat we kunnen zien in de buurt 
van vijvers en plassen.
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Zone 6: Zelfstandigheid

Slechtvalk
Wanneer ze uit het ei komen, zijn de valkenjongen bedekt met fijn wit dons en zijn hun ogen nog dicht. Hun mama en papa 
beschermen ze, houden ze warm en geven ze te eten. De babyvalken worden groot; in de plaats van het dons groeien er 
veren. Zodra ze kunnen vliegen, leren de ouders hen jagen. Weinig later zijn ze helemaal onafhankelijk. Met twee jaar zijn 
ze volwassen.

Ezel
Een halfuur na zijn geboorte staat het ezels veulen al recht om de melk van zijn mama te drinken. Hij groeit snel en na 
twee maanden begint hij gras of hooi te eten. Tot hij één jaar is blijft hij ook melk drinken. Na drie tot vijf jaar is hij zo groot 
geworden als een volwassen ezel. Ondertussen hebben zijn melktanden plaatsgemaakt voor zijn definitieve tanden.
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5. Activiteiten voor en na het bezoek aan 
Babydieren

5.1 Voorbereidende activiteiten op het bezoek aan Babydieren
•	 Het liedje ‘Zo snel groot’ laten horen en eventueel laten meezingen (zie deel 6: Liedje)
•	 Een prentenboek over jonge dieren voorlezen (zie deel 5: Nuttige referenties)
•	 Computerhoek: online-filmpjes over babydieren tonen (zie deel 5: Nuttige referenties)
•	 Verteltafel over jonge dieren
•	 Poppenhoek: jonge dieren verzorgen (werken met knuffels)
•	 Kringgesprek over het museumbezoek (met uitleg over wat mag en niet mag in een museum)

5.2 Activiteiten ter verwerking van het bezoek aan Babydieren
Een enthousiaste groep studenten van het derde jaar lerarenopleiding van de Hogeschool 
Gent hebben een gevarieerd aanbod aan leerrijke activiteiten samengesteld. Ze zijn geschikt 
voor leerlingen van 4-8 jaar en mengen verschillende leergebieden door elkaar. Elke activiteit 
wordt uitvoerig beschreven in een activiteitsfiche (zie verder). De vogel Merel speelt telkens 
mee in de inleiding op elke activiteit en figureert zo als een soort rode draad doorheen alle 
voorgestelde activiteiten. De kinderen hebben Merel al kunnen zien in de tentoonstelling (zie 
ook de beeldverhalen) en zo vormt Merel voor de kinderen de link met het afgelegde bezoek 
aan Babydieren.

Activiteit  Instinct – Verzorg je eigen ei!  
(Wereldoriëntatie)

Doel activiteit 
De leerlingen leren al handelend wat instinct is en dat zowel mens als dier over deze eigenschap beschikt.
Het begrip instinct valt moeilijk uit te leggen aan jonge kinderen. Het woord instinct is vrij abstract waardoor het aangewezen 
is het begrip pas op latere leeftijd aan te brengen. Je kan de kinderen wel al laten ervaren wat instinct juist inhoudt door zelf 
het instinctgevoel bij de kinderen op te roepen.

Inhoud activiteit 
Tijdens deze activiteit zal er gewerkt worden rond het moederinstinct, de aangeboren drang te zorgen voor het jong.

Materiaal 
 • Een ei voor ieder kind
 • Stift 
 • De kinderen brengen zelf materiaal mee naar school om hun ei zo goed mogelijk te verzorgen.

Werkvorm
 • Inleiding + Evaluatie: Klassikaal
 • Kern: Tijdens het hoekenwerk, individueel (afhankelijk van leeftijd).

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Mogelijkheid: je zet een mand met eieren in de klas. Bij de mand ligt een briefje van Merel die vertelt dat ze heel ziek is en 
niet voor al haar eitjes kan zorgen. (Probleemoplossend denken: wat kunnen we doen om haar te helpen?)
 • Kern
Je geeft iedere leerling zijn/haar eigen ei. Alle leerlingen mogen een naam bedenken voor hun ei en er een 
gezichtje op tekenen. Vervolgens kan je de leerlingen vragen hoe ze nu voor dat ei zouden kunnen zorgen 
(laat de kinderen zelf ideeën aanbrengen!). Noteer al hun ideetjes op een groot blad.

1 
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De volgende dagen is het de bedoeling dat ze het ei zo goed mogelijk verzorgen: het ei mag immers niet breken!  Ze mogen 
zelf materiaal meenemen naar school om hun ei te verzorgen. Voorzie zelf ook een aantal dingen die de kinderen kunnen 
gebruiken, zoals keukenpapier voor een bedje/warmte …
 • Slot
Bespreek met je leerlingen: Wat hebben ze gedaan om zo goed mogelijk voor hun ei te zorgen?  Waarom hebben ze voor 
het ei gezorgd?

Differentiatiemogelijkheden
Meerdere leerlingen moeten samen voor één ei zorgen (ontwikkeling sociale vaardigheden).

Activiteit – Verzin je verhaal 
(Drama/Nederlands)

Doel activiteit  
De leerlingen kunnen op basis van pop-upkaarten een verhaal verzinnen rond het thema van de tentoonstelling Babydieren. 
Dat verhaal kan gaan over de verschillende thema’s die in de tentoonstelling aanwezig zijn: geboorte, camouflage, instinct, 
spelend leren...

Inhoud activiteit 
De leerlingen zoeken allemaal een pop-upkaartje met een afbeelding. De leerlingen verzinnen iets bij het zien van het 
kaartje. Hun verhaal moet aansluiten op het vorige kaartje.  Voorbeeldje: op het eerste kaartje staat een vogel. De eerste 
leerling vertelt dat de vogel moe is. De volgende leerling krijgt een afbeelding van een tak en vult aan dat de vogel tegen 
de tak is gevlogen…

Materiaal  
 • Pop-upkaarten (die kunnen zelf gemaakt worden:zie bijlage 1)
 • Papier om iets op te noteren (het verhaal)
 • Schrijfgerei

Werkvorm
Je kan dit zowel klassikaal als in kleine groepjes doen. Natuurlijk krijg je een interessanter en uitgebreider verhaal als je dit 
met meer leerlingen doet. 

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Merel heeft verschillende kaarten met daarop afbeeldingen verstopt in de klas. De leerlingen moeten die gaan zoeken. 
Merel vertelt dat ze gek is op het verzinnen van verhalen en vraagt aan de leerlingen of zij ook verhalen kunnen verzinnen. 
Ze vraagt aan de leerlingen of ze met haar geen verhaal willen verzinnen. 
 • Kern
Je kan als leerkracht met het verhaal beginnen. Je verzint iets over wat je op het kaartje ziet. Je laat dan in wijzerzin 
de volgende leerling iets vertellen. Dit doe je tot als alle leerlingen iets verzonnen hebben. Zo krijg je een maf, mooi, 
ontroerend, spannend, geheimzinnig ... zelf geïmproviseerd verhaal. 
 • Slot
Bespreek met de leerlingen waarover het verhaal nu eigenlijk weer ging. Komt er een thema uit de tentoonstelling in voor? 
Kunnen ze het verhaal uitbeelden, tekenen, zonder woorden uitleggen aan andere leerlingen?
Kunnen ze zelf een pop-upkaart maken?

Differentiatiemogelijkheden
De kinderen kunnen het verhaal niet alleen vertellen, maar ook uitbeelden, in de poppenhoek naspelen, 
tekenen ...
Je kan als leerkracht het verhaal een andere wending geven of het verhaal gaan manipuleren door er een 
emotie aan toe te voegen of het van landschap, omgeving te laten veranderen. 
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Activiteit Communicatie - Muzikale dialoog 
(muziek+media)

Doel activiteit  
De leerlingen kunnen met eenvoudige instrumenten dieren nabootsen.
De leerlingen kunnen via verschillende instrumenten met elkaar communiceren en gevoelens overbrengen. 
De leerlingen kunnen hun ‘gesprek’ opnemen via verschillende soorten media.

Inhoud activiteit 
Dieren communiceren met elkaar in een taal die wij niet begrijpen. Instrumenten hebben ook hun eigen taal. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen met eenvoudige (zelfgemaakte) instrumenten een dialoog met elkaar aangaan. Kunnen ze 
elkaar begrijpen? Is het een boos of blij dier, of misschien een zeer verlegen dier?
De leerlingen kunnen ook het instrument zoeken dat het meest bij een bepaald dier past. Ze gaan dus experimenteren met 
verschillende instrumenten. 
Het is daarna ook de bedoeling dat ze een gepast medium vinden om hun gesprek mee op te nemen. 

Materiaal  
 • Muziekinstrumenten (schuddoosjes, schuurhandjes, tikstokjes, bellenstokken, triangel, xylofoon...).
 • Knutselmateriaal om zelf instrumenten te maken
 • Opgenomen geluidsfragmenten van verschillende dieren
 • Verschillende soorten opnameapparatuur (dictafoon, voicerecorder, iPod, slimme telefoon …)

Werkvorm 
Dit kan zowel klassikaal als in groepjes gebeuren. De inleiding gebeurt best klassikaal. Laat de leerlingen eerst goed 
luisteren naar verschillende soorten geluiden van dieren. Geef hen ook de tijd om te experimenteren met de verschillende 
soorten muziekinstrumenten. 

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Mogelijkheid: Merel zou graag willen praten met verschillende diersoorten, maar ze praat alleen ‘merels’. Zouden wij, 
mensen, voor Merel iets kunnen vinden of maken dat precies als verschillende dieren klinkt, zodat Merel kan praten met 
verschillende diersoorten?
 • Kern
Laat de leerlingen eerst verschillende dierengeluiden horen en bespreek ze met hen. Klinken ze hoog of laag, dof of 
schel ...? Laat hen (per groepje) een dier uitkiezen die ze graag willen nabootsen. Laat hen dan het gepaste instrument of 
materiaal zoeken en geef hen tijd om te experimenteren. 
Je kan dan vragen of de leerlingen weten welk dier elk groepje met het instrument nabootst. Geef ze daarna de opdracht 
hun dier een bepaald gevoel te laten uitdrukken met het muziekinstrument (“Laat de dieren nu eens allemaal boos zijn ...”). 
Je kan de leerlingen dan per twee of in grotere groepjes samen zetten. Nu moeten ze via de instrumenten met elkaar 
praten. 
Laat hen tot slot een rustig plaatsje zoeken waar ze hun ‘gesprek’ kunnen opnemen. Laat hen zelf een medium kiezen. 
 • Slot
Vraag aan de leerlingen of ze de opdracht makkelijk of moeilijk vonden.
Vraag hen welk dier ze nagebootst hebben. Kwam het goed over of hadden ze beter een ander instrument gekozen? 
Waarover ging het gesprek? Was dat moeilijk zonder woorden?
Laat het opgenomen gesprek eens afspelen. Begrijpen de andere leerlingen waarover het gaat? Waarom niet?

Differentiatiemogelijkheden
 • Gebruik niet alleen gekende emoties zoals blij, boos,verdrietig maar laat de (oudere) kinderen ook 
moeilijkere emoties zoals jaloezie, verlegenheid, hoop ... uitproberen
 • Maak niet alleen gebruik van dieren die jullie in de tentoonstelling hebben gezien, maar ga ook naar 
andere dieren op zoek. 
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 • Vraag ook aan de leerlingen of een babydier hetzelfde geluid maakt als een volwassen dier. Welk geluid maakt 
een babydier als het voedsel wil? En welk geluid maakt het als het bang is? 

Activiteit Communicatie 2 - Hé, hoor je mij? 
(Techniek)

Doel activiteit 
De leerlingen kunnen met de hulp van een stappenplan een technische constructie maken.
Er wordt gewerkt rond communicatie. Hoe communiceren dieren, wat kan er mislopen tijdens het communiceren en hoe 
kan je de communicatie bevorderen?

Inhoud activiteit 
Tijdens deze activiteit zullen de leerlingen een draadtelefoon maken met de hulp van een stappenplan.

Materiaal
 • Stappenplan met technische realisatie van de draadtelefoon (zie bijlage 2).
 • Voor 1 draadtelefoon: 2 plastic bekertjes, een lang stuk touw (liefst rekbaar), een scherp voorwerp waarmee je een 
gaatje kan maken in de plastic bekers (zoals een schaar of naald), paperclips.

Werkvorm
 • Inleiding + Evaluatie: Klassikaal
 • Kern: Tijdens het hoekenwerk, individueel (afhankelijk van leeftijd).

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Merel zit op haar nest te broeden, maar wil best een praatje slaan met andere mama’s in de buurt. Spijtig genoeg liggen de 
andere nesten te ver en verstaan ze elkaar niet te best.
Probleemoplossing: hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat Merel wel met de andere mama’s kan spreken?  => Telefoon  
(Hoe kunnen we een telefoon maken?)
 • Kern
Je laat de draadtelefoon per groepje van 2 of 4 leerlingen maken. Je laat je leerlingen het stappenplan volgen. 
Nu hebben we een telefoon maar hoe zouden we hier nu mee moeten werken?
  •  Laat de leerlingen experimenteren met de telefoon. Laat ze elk om de beurt stilletje praten in de bekers. 
  De andere leerling luistert door zijn/haar beker tegen zijn/haar oor te houden.
  •  Al experimenterend zullen de leerlingen merken dat het touw strak gespannen moet zijn vooraleer ze 
  elkaar door de bekers kunnen horen.  

 • Slot
Evalueren van de draadtelefoon: Hoe hebben we de telefoon gemaakt? (Wat was er makkelijk/moeilijk?)
Wat is er noodzakelijk om de telefoon te doen werken (gespannen touw)?
Gebruik de telefoon ook later bij activiteiten zoals tijdens een taalspel waarbij de leerlingen de antwoorden via de telefoon 
moeten doorgeven.

Differentiatiemogelijkheden
 • Wedstrijdje: “wie kan de verste verbinding maken?” (de telefoon met het langste touw)
 • De ene leerling omschrijft een voorwerp via de telefoon. De ander moet raden wat het is.
 • De ene leerling heeft een tekening voor zich liggen en probeert die zo goed mogelijk te beschrijven. De andere 

leerling luistert goed en probeert op zijn beurt te tekenen wat voor hem beschreven werd. Lijken de twee 
tekeningen op elkaar? 
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Activiteit geurenspel  
(Wereldoriëntatie)

Doel activiteit
De leerlingen kunnen gebruik maken van een specifiek zintuig (geur) om elkaar te herkennen.

Inhoud activiteit 
Je verdeelt de leerlingen in twee groepen dieren: de mama’s en de babydieren. Ieder babydiertje hoort bij een mama, maar 
de leerlingen weten niet wie bij wie hoort. De leerlingen krijgen een potje met een specifieke geur. Mama en dierenbaby 
hebben elk een potje met dezelfde geur. De leerlingen moeten dus proberen hun mama of baby te vinden door iemand te 
zoeken met hetzelfde geurpotje. Enkele leerlingen helpen hierbij.

Materiaal 
 • Potjes met verschillende geuren (telkens twee potjes met dezelfde geuren. Ideaal hiervoor zijn de kleine zwarte 
potjes van oude filmrolletjes)
 • blinddoeken

Werkvorm 
 • Inleiding + Evaluatie: Klassikaal
 • Kern: Klassikaal of in kleinere groepjes (afhankelijk van leeftijd)

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Merel ontdekt een groot probleem. Verschillende baby’s zijn verloren gelopen en willen graag hun mama terugvinden. Het 
is donker en iedereen roept door elkaar. Zo kunnen ze elkaar niet zien of horen. 
Probleem oplossend denken: hoe kan Merel de baby’s helpen hun mama terug te vinden? Wat kunnen wij doen om onze 
mama/baby terug te vinden?
 • Kern
De mama’s en de babydieren staan elk aan een kant van de klas opgesteld. Het is de bedoeling dat de (geblinddoekte) 
mama’s en baby’s elkaar terugvinden door te ruiken aan de potjes. Medeleerlingen zonder blinddoek helpen de babydieren 
en mamadieren in hun oriëntatie en bewegingen.
Moeilijkheidsgraad: Mama en baby zijn geblinddoekt en moeten elkaar zo vinden. Kinderen lopen door elkaar.
 • Slot
Heb jij snel je mama of het kind gevonden? Wat vond je het moeilijkst? Hoe zou jij het anders hebben gedaan? Waarom 
vond je het wel/niet leuk?

Differentiatiemogelijkheden
Jongste kinderen: Zorg voor duidelijke geuren, geuren die je gemakkelijk kan onderscheiden. Speel het spel eventueel 
zonder blinddoeken.
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Activiteit - Bewegingsverhaal ‘In de jungle’ 
(Lichamelijke opvoeding)

Doel activiteit
 • Algemene bewegingscoördinatie
 • Inleven in het verhaal

Inhoud activiteit
De leerkracht vertelt een verhaal, de kinderen luisteren aandachtig. Bij het verhaal horen allerlei bewegingsopdrachten. 
De leerkracht beeldt die eerst zelf uit bij het voorlezen van het verhaal. De kinderen luisteren en kijken aandachtig want 
wanneer de leerkracht het verhaal opnieuw vertelt, maken zij de bijhorende bewegingen.

Materiaal
 • 2 of 3 banken (hangt af hoe groot de groep is)
 • Een valmat of 3 matten.

Werkvorm 
 • Inleiding + Evaluatie: Klassikaal
 • Kern:  Klassikaal / Groepen  (afhankelijk van leeftijd)

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Merel is vandaag in de jungle en ze heeft enkele dieren gezien die heel gek bewegen. Ze kent een heel leuk verhaal over 
apen en een leeuw. Als de leeuw honger heeft, dan eet die heel graag aapjes. Maar natuurlijk vinden de apen dat niet leuk. 
Wat kunnen de apen doen om niet opgegeten te worden? Luister goed en kijk maar eens wat er allemaal gaat gebeuren 
in de jungle.
 • Kern

-Wij zijn allemaal kleine aapjes en we gaan naar de 
Jungle.
- Hoera, hoera wij zijn er.

- Overal zijn er hoge groene bomen. We blijven af en 
toe staan om blaadjes van een boom te eten
- Mmm, wat smaakt dat lekker.

- Na het eten gaan we lekker spelen.
- Er loopt een grote bruine beer door het bos, en als 
echte apen, apen wij hem na.
- Dat is een leuk spelletje! Verderop zien wij een 
neushoorn, kunnen wij die ook na-apen?
- Kijk daar vliegt een mooie papegaai!
- Er kruipt een slang onder ons, dat is leuk!
- Er springt een giftige kikker rond

- Lopen als een slingeraap, met grote passen

- Hoogtesprongen met twee voeten samen

- Op je tenen staan en je zo lang mogelijk maken

- Met je handen langs je oren bewegen

- Springen op handen en voeten
- Met grote passen door de zaal lopen

-  Kriskras door de zaal kruipen

- Vliegbeweging met hoogtesprongen
- Sluipen over de grond.
- Op handen en voeten voorwaarts springen

6 
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- De orang-oetang vindt ons spelletje leuk en begint te 
rollen over de grond.
- Pas op daar loopt een tijger!
- Wij worden moe en zoeken een slaapplaats.
- We gaan naast elkaar liggen om te slapen
- Wij ademen de geur van de jungle in. 

- ’s Morgens, als we wakker worden, rekken we ons 
eerst even uit.
- Pas op in het donkere bos woont een leeuw.
- De leeuw heeft honger gekregen en wil wat te eten: 
misschien een lekker aapje.
- Pas dus maar op. Als je de leeuw ziet, loop je vlug 
naar de grote rivier. Daar zijn we veilig want de leeuw 
durft er niet in. 
-Gelukkig kan de leeuw maar 3 aapjes vangen.

- Voorwaarts rollen 

- Op handen en voeten lopen
- Rustig lopen
- Naast elkaar op de grond op de rug liggen
- Ademhalingsoefening: diep door de
neus inademen en via de mond uitademen.
-Rekken en rechtop zitten

- Tikspel
* 1 leeuw (tikker)
* apen (kinderen)
* bank (rivier)
* mat (bos)

- De leeuw vangt 3 apen en heeft dan genoeg. Dan 
wordt een ander de tikker.

  • Slot
- Als de leeuw genoeg heeft gegeten, kunnen wij weer 
rustig slapen
- De geur van de jungle is erg lekker.

- Dat was een spannend avontuur, wij gaan terug naar 
onze eigen bos!

- Naast elkaar op de grond op de rug liggen

- Ademhalingsoefening: diep door de neus inademen 
en via de mond uitademen
- Rustig lopen door zaal en naar de klas terug

Differentiatiemogelijkheden
 • Oudere kinderen kunnen zelf een dier uitkiezen en zeggen welke bewegingen de dieren uitvoeren.
 • Een eigen bewegingsverhaal verzinnen rond enkele beeldverhalen uit de tentoonstelling (zie deel 3 dossier).

Activiteit - Babydier in textuur 
(handvaardigheid)

Doel activiteit
 • Zelf een babydier ontwerpen en verschillende materialen leren kennen.
 • Het verschil tussen de huidtypes ontdekken (zacht, ruw, glad, harig…).

Inhoud activiteit 
De leerlingen ontwerpen zelf een babydier en geven het een bijhorend huidtype. De leerlingen kunnen hierbij uit verschillende 
materialen kiezen.

Materiaal 
 • Papier
 • Lijm
 • Schaar
 • Verschillende soorten papieren (schuurpapier, ribbelpapier, crêpe …)
 • Spons
 • Kranten
 • Verf
 • Wasco
 • Pluimen
 • …
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Werkvorm 
 • Inleiding + Evaluatie: Klassikaal
 • Kern: Tijdens het hoekenwerk, individueel (afhankelijk van leeftijd)

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Jullie hebben niet alleen Merel in de tentoonstelling gezien, maar ook heel wat andere (baby)dieren. Nu mogen jullie je 
eigen babydier maken. Welke huidtype hadden de dieren? Kan iemand zeggen hoe het aanvoelde? Ruw, zacht, glad? Als 
je een bepaald babydier wilt maken, moet je eens nadenken hoe het aanvoelde? Welk materiaal zou je hiervoor kunnen 
gebruiken? 
 • Kern
Kinderen kunnen kiezen uit de verschillende materialen om hun dier te maken. Het is de bedoeling dat ze goed nadenken 
hoe hun dier ‘aanvoelt’ en dat ze dan het juiste materiaal gebruiken. 
 • Slot
Wat vind je mooi aan je dier? Wat zou je anders doen? Vond je het moeilijk? Waarom wel/niet? Bespreking van de dieren. 
Welk dier heb jij? Beschrijf jouw dier. De leerlingen moeten raden welke dieren er allemaal gemaakt zijn. 

Differentiatiemogelijkheden
Bij jongere kinderen kan je zeggen welk dier ze kunnen maken en beschrijven hoe die aanvoelt. Zo weten de kinderen welk 
materiaal ze moeten gebruiken.

Activiteit – Wat voel je? 
(Nederlands)

Doel activiteit 
De leerlingen kunnen tactiele eigenschappen koppelen aan dieren(huiden). 

Inhoud activiteit 
Tijdens deze activiteit zal er gewerkt worden rond tactiele eigenschappen zoals ruw, glad,  zacht... Deze tactiele 
eigenschappen worden gekoppeld aan bepaalde ‘dierenhuiden’. 

Materiaal 

 Voelmateriaal: 
 • schuurpapier
 • ribbelpapier
 • kurk
 • plastic 
 • veren
 • schuurborstel (harde haren)
 • ... 

 Voelzak 
Vrolijke muziek (doorgeven van voelzak)
De kinderen mogen zelf materialen mee naar school nemen die als een dierenhuid aanvoelen. 

Werkvorm 
 • Inleiding + Evaluatie: Klassikaal
 • Kern: Klassikaal / Groepen  (afhankelijk van leeftijd)
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Verloop activiteit 
 • Inleiding
Mogelijkheid : Merel knuffelt heel erg graag met haar dierenvrienden. Elke knuffel voelt anders want het ene dier heeft een 
zachte vacht, terwijl het andere een stekelige huid heeft. Merel weet door te voelen aan de huid welk dier het is, zonder 
te kijken! Jammer genoeg is Merel deze ochtend tegen een raam gevlogen en is ze een beetje suf! Merel weet niet meer 
welke huid bij welk dier hoort. Daarom vraagt Merel of wij haar niet willen helpen de huiden aan de juiste dieren te koppelen. 
 • Kern
 Voelzak in de kring doorgeven op vrolijke muziek. Wanneer de muziek stopt, mag de leerling die de voelzak vastheeft eens 
tasten in de voelzak (zonder te kijken). 
Enkele malen herhalen. 
Stel verschillende vragen aan de leerlingen:  Zoek de huid van een slang. Hoe voelt die? (tactiele eigenschap);  Zoek de 
huid van een egel. Hoe voelt die? (tactiele eigenschap)  ... Dit kan voor heel wat dieren(huiden) overlopen worden. 
Na het stellen van een bepaalde vraag, neemt de leerling de ‘huid’ uit de voelzak zodat die voor iedereen duidelijk zichtbaar 
is en zo gecontroleerd kan worden. 
 • Slot
Een evaluatie omtrent de dierenhuiden: samen met Merel de ‘dierenhuiden’ overlopen en koppelen aan het juiste dier. 
Wanneer een leerling aan een bepaalde huid voelt (zonder te kijken) gaat hij of zij het betreffende dier uitbeelden (bv: 
stekelig – uitbeelden van een egel). 

Differentiatiemogelijkheden
In de kring liggen prenten van verschillende dieren. Wanneer er een ‘huid’ uit de voelzak is genomen, wordt deze gekoppeld 
aan een bepaald dier. De leerlingen leggen dus de ‘huid’ bij de juiste prent. 

Activiteit – rekenen en wegen met eieren 
(Wiskunde)

Doel activiteit  
 • Rekenen met de eieren in het nest. De leerlingen kunnen optellen, aftrekken,  terugtellen, hoeveelheden verdelen ....
 • Wegen van eieren. De leerlingen kunnen een weegschaal en gewichten gebruiken.

Inhoud activiteit  
 • De leerlingen gaan optelsommen, aftreksommen en deelsommen maken met de eieren.
 • De leerlingen gaan eieren wegen 

Materiaal  
 • eieren (best valse eieren)
 • nest
 • weegschaal (liefst ouderwetse weegschaal)
 • gewichten

Werkvorm  
Je kan dit zowel klassikaal als in kleine groepjes doen. Leerlingen kunnen dit zelfs individueel doen. Ze kunnen door middel 
van contractwerk wiskundige oefeningen met de eieren maken. 

Verloop activiteit 
 • Inleiding
Merel heeft heel veel eitjes in haar nest. Ze vraagt zich af hoeveel eieren er eigenlijk liggen want tot zo ver kan ze niet 
tellen. Help je haar tellen?
 • Kern
Op die manier kan je verder wiskundige oefeningen uitwerken met de leerlingen rond optellen, aftrekken, 
deelgroepen ...
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Je kan Merel ook laten vertellen dat de eieren voor haar heel zwaar zijn en ze wel eens wil weten hoeveel ze eigenlijk 
wegen. Je laat de leerlingen dan met gewichten de eieren wegen. Laat hen eerst schatten hoeveel gewichten ze nodig 
zullen hebben om ervoor te zorgen dat de weegschaal in evenwicht is. Laat ze dit invullen op een schatkaart. Laat hen dan 
de controle uitvoeren. 
 • Slot
Laat de leerlingen verwoorden wat ze net gedaan hebben. Laat ze hun schatting vergelijken met hun metingen. Hebben 
ze juist geschat? meer/minder?

Differentiatiemogelijkheden 
 • Je kan beginnen met een tiental eieren. Daarna kan je de eieren in aantal laten toenemen. 
 • Laat de leerlingen verschillende soorten gewichten vinden. Hoe komt het dat iets kleins meer kan wegen dan iets 
groters zoals het ei?

Bijlage 1: voorbeelden voor pop-upkaarten
• http://craftday.blogspot.be/2006/11/pop-up-cards-vertical-opening.html
• http://www.technologystudent.com/designpro/popup1.htm
• http://www.knutselidee.nl/kaarten/popupkaart1.htm
• http://www.natuurentechniek.nl/pop-up-kaarten-maken

Bijlage 2: stappenplan draadtelefoon

Wat heb je nodig?
Twee plastic bekertjes, een naald, een lang, dun touw, een schaar, twee paperclips.

• Stap 1: Spreek af met wie je samen gaat werken. Je werkt per 2 (of per 4).

• Stap 2: Neem een naald (of schaar) en maak een gaatje in het midden van de onderkant van de twee bekertjes. 
Voorzichtig zijn! 

• Stap 3: Je knipt nu een stuk touw af zo lang als het schoolbord. Test het maar uit aan het bord.

• Stap 4: Het uiteinde van het touw mag je door het gaatje in de onderkant tot in de beker schuiven. Hetzelfde doe je 
voor het andere bekertje.

• Stap 5: Neemt nu een paperclip en knoop hier het einde van het touw aan vast (je mag hiervoor het touw eventjes 
verder uit de beker trekken). Zo kan het touw niet uit de bekertjes ontsnappen. Doe dat ook voor het ander einde van 
het touw.

• Stap 6: Testen maar. Iemand gaat in de gang staan. Doe de deur een beetje toe, maar zorg ervoor dat je draad gestrekt 
blijft en dat je draad niets raakt. Probeer nu met elkaar te praten. Werkt het?
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6. Nuttige referenties
6.1 Boeken 
Babydieren algemeen
•	 BAUSSIER S., Dierenkleintjes, Davidsfonds/infodok, Leuven, 2004
•	 FONTANEL B., Het grote kijkboek beestenbaby’s, Davidsfonds/infodok, Leuven, 2004 
•	 JONES N., Het grote baby beestenboek, Van Reemst, Houten, 1999
•	 SCHOFIELD J., Dierenbaby’s in het water, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2003 
•	 SCHOFIELD J., Dierenbaby’s in het oerwoud, Standaard Uitgeverij,  Antwerpen, 2003
•	 SCHOFIELD J., Dierenbaby’s in het gras, Standaard Uitgeverij,  Antwerpen, 2003 
•	 STOEPEL B., Babydieren: een kijkje in de kinderkamer van de dieren, Bosch en Keuning, Baarn, 2001 
•	 WEBER V., Dierenbaby’s in huis, Winklerprins, Standaard Uitgeverij, Antwerpen , 2005 
•	 WEBER V., Dierenbaby’s in het bos, Winklerprins, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2005 
•	 WEBER V., Dierenbaby’s op de boerderij, Winklerprins, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2005 
•	 WEBER V., Dierenbaby’s in de bergen, Winklerprins, Standaard Uitgeverij, Antwerpen , 2005 

Camouflage
•	 GUIDOUX V., Verborgen dieren, Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2006
•	 METTLER R., Vermommingen van dieren, Bibblion, Leidschendam, 2004 
•	 PIERRE KLUT M., Dieren verkleden zich ook, Zwijsen, Tilburg, 1988
•	 SOWLER S., De wondere wereld van de gecamoufleerde dieren, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1992
•	 WEBER B., Camouflage bij dieren, Gottmer, Haarlem, 2007

Instinct
•	 BURNIE D., Dierlijk instinct, Readers Digest, Amsterdam, 2008

Geboorte
•	 RENNE, Ik kom uit een ei, Mozaïek, Hasselt, 1996 
•	 WALLACE K., Telkens twee, Ploegsma, Amsterdam, 1997

Communicatie
•	 GANERI A., Communicatie, Leidschendam, Biblion 2003

Prentenboeken
•	 CARLE E., Rupsje nooit genoeg, Gottmer Uitgevers Groep, 2000
•	 CUTBILL A., RUSSEL A., De koe die een ei legde, Lemniscaat, Rotterdam, 2008

6.2 Video’s
•	 http://www.nationalgeographic.nl/junior/dieren-en-natuur/filmpje/slang-legt-ei (geluidsloze video)
•	 http://www.nationalgeographic.nl/junior/dieren-en-natuur/filmpje/de-geboorte-van-een-giraf
•	 http://animal.discovery.com/tv-shows/animal-planet-presents/videos/happy-mothers-day-baby-animals-closing.htm 

(Engelstalige commentaar).
•	 http://www.bbc.co.uk/nature/collections/p00fxfvq (Engelstalige commentaar)
•	 http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=25575&CategoryID=6721 (over levenscycli bij verschillende 

dieren – commentaarloos).

6.3 Websites
Er bestaan honderden websites waarin babydieren aan bod komen. Hieronder enkele startpunten:

•	 http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Jonge_dieren (uitleg op kinderniveau over enkele babydieren)
•	 http://www.kleutergroep.nl/Dieren/dieren%20index.htm (lesinspiratie)
•	 http://kids.wwf.be/nl/ (kindersite van de WWF)
•	 http://www.natuurhulpcentrum.be/index.php/jonge-dieren (wat moet je doen als je een babydiertje vindt)
•	 http://www.jufleonie.com/themas/47-lente-jonge-dieren.html (lesinspiratie)



30      Babydieren - didactisch dossier 

7. Het liedje

Video van het liedje: http://www.youtube.com/watch?v=d043tKvTDag


