
EEN DAG MET DOTTIEEEN DAG MET DOTTIE

VOORMIDDAG
Speel het filmpje af, of, laat jouw kinderen lezen in 
het boek van Dottie: www.allbouw.com/dottie 

Laat de kinderen de scènes (reeks 1) uit het boek in de 
juiste volgorde leggen. Afhankelijk van het niveau van 
jouw kind, kun je meer of minder prenten aanbieden. 
Laat ze nog eens luisteren. Klopte de volgorde?

Neem de foto‘s van reeks 3. Laat jouw kind deze 
uitknippen. Kan jouw kind de foto van het juiste dier bij 
de juiste prent leggen?

Laat jouw kind reeks 2 uitknippen. Laat ze de woordjes 
lezen en bij de juiste dieren (met jonge beestjes) kleven
Laat ze nu dezelfde woordjes nog eens opschrijven.

— speeltijd —

Neem reeks 4 (kleurplaten), en laat jouw kind de 
kleurplaten van Dottie naast de ingekleurde prenten 
leggen. 

Laat jouw kind de kleuren kiezen die ze nodig hebben 
om de prent in te kleuren.

Voor oudere kinderen: Neem reeks 5 ‚geheimschrift‘. 
Gebruik deze om de dieren (reeks 2) na te schrijven.

Hoera! Je hebt een voormiddag gevuld

NAMIDDAG
Gebruik de extra kleurplaten voor een creatieve middag. 
Leg alles op tafel, zorg voor penselen en potjes lijm en 
knutselen maar!

Krijgen jouw kinderen er geen genoeg van?
Gebruik de extra oefeningen.

Klaar? Tijd voor vrij spel! 
Een kleine pluim voor Mama: je hebt de dag overleefd! 

Voorbereiding voor de ouder: 
Print de fiches, zorg voor kleur-en knutselmateriaal.
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DOTTIES EIERENDOTTIES EIEREN
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NAMEN  NAMEN  
HERKENNENHERKENNEN



het kalfjehet kalfje

het veulenhet veulen

het lammetjehet lammetje

het biggetjehet biggetje

de kuikentjesde kuikentjes

de eendenkuikensde eendenkuikens

de puppy’sde puppy’s



Bron: https://youtu.be/5LPP87UUYUk



Bron: https://youtu.be/5LPP87UUYUk



Bron: https://youtu.be/5LPP87UUYUk



Bron: https://youtu.be/5LPP87UUYUk



Bron: https://youtu.be/5LPP87UUYUk



Bron: https://youtu.be/5LPP87UUYUk



Bron: https://youtu.be/5LPP87UUYUk



PRINTABLES REEKS 3PRINTABLES REEKS 3

DE DIERENDE DIEREN



Knip mij uit
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KLEURPLATENKLEURPLATEN



https://www.kleutergroep.nl/Boeken/Dotties%20eieren/krak.jpg



https://www.kleutergroep.nl/Boeken/Dotties%20eieren/kuikentjes.jpg
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GEHEIMSCHRIFTGEHEIMSCHRIFT



Kip

Kuikentjes

Schaap

Lammetje

Hond

Puppy

Koe

Kalfje

Varken

Biggetje

Eend

Eendenkuiken
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                                                                                                                  Naam:……………………………………………….. 

© 2013 www.jufleontine.com 

Geheimschrift Winter 
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Wat staat hier? 
 

SNEEUWPOP   …………………………. 
 

IJSPEGEL  …………………………. 
 

WANTEN    …………………………. 
 

SJAAL     …………………………. 
 

MUTS     …………………………. 
 

S K    IEN    …………………………. 
 

SLEE      …………………………. 
 

VRIEZEN   …………………………. 
 

SCHAATSEN  …………………………. 
 

IGLO     …………………………. 

https://www.jufleontine.com/2013/12/31/geheimschrift-winter/
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