We hebben er een geitje bij
Interactief voorlezen
Kijk het boek online via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=Dym0Kqjc_wQ
Of misschien heb je zelf het boek thuis? Je kan het boek ook met voorwerpen voorlezen of
herbeleven na die tijd, je kan dan denk aan het volgende:
Voorwerp en actie
Waaier of Föhn maakt wind
Met een koe-knuffel/geluidendoosje/zelf het geluid
maken van “boe”.
Van touw gemaakt paardenstaart, voelen
Piep-kuikentje, piep-ei of nep kuikentje (van je
paastak)
Hooi/stro om te ruiken en voelen
Bakje modder ruiken of voelen
Een pet/hoedje van de boer op het hoofd van de
verteller of luisteraar
Zacht knuffel-geitje, aaien of een zacht kussen of
kleedje (schapenvacht)

Mik gaat naar de kinderboerderij
Koe
Paard
Kip en kuikens
Konijn
Varkens
Boer
Geit

Geitje melken
o

Maak aan een touw een plastic handschoen (of ballon) vast die je vult
met water, maak met een speld een klein gaatje in de ‘tepels’ en zet er
emmertjes onder.
o Nu kan je de geit melken, of misschien met je hand er tegenaan
tikken.
o Bij mooi weer kun je dit lekker buiten doen, daar is nat worden niet
zo erg.
o Als het niet zulk mooi weer is, dan kan je dit ook in bad of onder de
douche doen, dan word je ook gelijk lekker schoon en hebben de begeleiders
er ook niet zoveel ‘wateroverlast’ van. 
o Je kan er ook voor kiezen om de handschoen dicht te laten, zodat het om
te voelen is.
Praatplaat
In de bijlage is een praatplaat van de (kinder)boerderij;
o
o
o

Wat zie je? Laat de cliënt vertellen over wat hij / zij ziet of vertel het zelf.
Waar is de…? Benoem een dier of iets anders dat je ziet en laat de cliënt zoeken en
aanwijzen.
Het is… en het zegt…., wat is dat? Ga omschrijven bv. de kleur of het geluid en laat de cliënt
zoeken en aanwijzen.
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Dierenknuffels of dierenpoppetjes
o
o
o
o
o
o
o

Heb je een knuffel/ poppetje van een geit?
Of heb je knuffelvriendjes voor het geitje? Of andere dieren die in het boek voorkomen?
Kun je vertellen (woord of gebaar) hoe alle dieren heten?
En hoe heten de baby’s van die dieren? In woord of gebaar
Bij een koe hoort een…….(kalf), bij een schaap een ……(lam)
Zoek tussen je knuffels eens alle dieren die op de boerderij leven, hier kan je mee gaan
spelen of knuffelen.
Misschien kan je zelfs een mooie stal voor ze maken?
Verstoppen: Leg 3 dieren op een rij, bekijk ze allemaal, leg er een handdoek overheen en
haal er 1 onder weg. Als de handdoek weg gaat, weet jij welk dier mist? En kun je het dan
ook met 4 of meer dieren?

Hekje maken
o
o
o
o

o
o

Kleur de tekening van de geit (zie bijlage) en maak er vervolgens een hekje
op door er bijvoorbeeld ijsstokjes op te plakken.
Je zou de tekening ook kunnen beplakken met stro, zodat het lekker warm
is voor het pas geboren geitje.
Lukt het knutselen niet? Doe dan stro in een bakje, het is heerlijk om dit te
kunnen voelen met je handen of misschien zelfs met je voeten.
Je kan ook een paar drupjes verf op het geitje doen en daaroverheen
huishoudfolie wikkelen, dan worden je handen niet vies en kan je het
geitje toch een mooi kleurtje geven.
Of je kan het geitje in een bak doen met verf en knikkers, dan kun je de
knikkers laten rollen door de bak te bewegen.
Of er met je handen lekker in kliederen, het geitje krijgt dan mooie kleurtjes.

Dieren nadoen
o
o

o
o
o

Welke dieren komen er in het boekje voor?
Hoe lopen de verschillende boerderijdieren? Aldoor als er een nieuw dier voorbij komt in het
verhaal kan je de verschillende boerderijdieren nadoen. Loop eens zoals een kip dat doet? Of
een paard? En welke geluid maken ze erbij?
Je kan er ook een spelletje van maken. Jij doet een dier na en iemand anders moet het raden.
Of kan jij raden welk dier er nagedaan wordt? Als het dier niet geraden wordt, kan je
misschien het geluid van het dier laten horen, misschien raden ze het dan?
Misschien kan je verzorger, papa of mama, een dierengeluid maken, het is leuk om te kijken
hoe je reageert, misschien ga je kijken waar het geluid vandaan komt, achter je?

Schaap
o
o
o
o
o

Stop het schaap in een insteekhoesje / mapje (zie bijlage).
Je kunt met je vinger de wol overtrekken, van oranje stip naar oranje stip.
Spuit er scheerschuim of slagroom op en ontdek het schaap weer.
Met een whiteboard stift van puntje naar puntje overtrekken of met klei.
Daarna weer schoonmaken, dan kun je nog een keer als je wilt 
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