
 

Rara, welk boerderijdier ben ik?
Een beweeg- en expressiespel waarbij je dieren nadoet   
Op de boerderij leven veel verschillende dieren. Wij moeten tijdens dit spel 
raden welk dier er bedoeld wordt. Ook het nadoen van dieren is natuurlijk leuk 
om te doen! Wedden dat de groep snel zal veranderen in tokkende kippen en 
knorrende varkens? 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en 
ordenen

• Motorische ontwikkeling: Sensomotorische 
ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 
met anderen

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

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

Soort activiteit : Spel

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

Wat heb je nodig?
• opdrachtenkaartjes (zie bijlage)
• voorleesboek over de boerderij
• evt. lamineerapparaat

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit raad het kind welk dier er nagedaan wordt. Daarbij hoort het kind verschillende 
geluiden (sensomotorische ontwikkeling) en denkt na welk dier dit zou kunnen zijn (cognitieve ontwikkeling). 
Door middel van taal bespreken jullie of het dier wel/niet goed geraden is. Dit spel speelt het kind samen 
met andere kinderen (sociaal-emotionele ontwikkeling). 

Voorbereiding
Print de opdrachtkaartjes uit de bijlage. Lamineer de kaartjes evt. om het spel vaker te kunnen spelen. Knip 
er vervolgens kaartjes van.

 



 

Introduceer de activiteit
Vandaag gaan we dieren van de boerderij nadoen. Welke dieren ken je allemaal al? Ben je wel eens op een 
boerderij geweest?
Vervolgens kun je samen met de kinderen een boekje lezen.
Suggesties:

• Jules op de boerderij, geschreven door Annemie Berebrouckx.
• Anna op de boerderij, geschreven door Kathleen Amant.

Mocht je geen beschikking hebben over een boekje, dan is er ook een youtubelink te vinden over het boekje: 
Jules op de boerderij.
Zie onderstaande link. Deze kun je dan als optie met de kinderen bekijken.

Jules op de boerderij
• https://www.youtube.com/watch?v=OKKuYyTW73A

Het spel 
De bedoeling van dit spel is dat de kinderen raden welk dier er wordt bedoeld. Per opdrachtkaartje staat 
één dier centraal. D.m.v. de vraag of opdracht die op het kaartje staat, maak je de kinderen duidelijk om 
welk dier het gaat. Dit kan een vraag zijn, een geluid maken of iets uitbeelden. 
De kinderen moeten raden welk dier er wordt bedoeld. Als het dier geraden is, daag je de kinderen uit om 
zelf het dier na te doen. Je kunt de kinderen hierin aanmoedigen door de suggesties te noemen die ook op 
het opdrachtkaartje staan.
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Ik kan zelfs een kar trekken. Rarara, wie ben ik?

tong
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uitstrekken als een poes


