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Voorbereiding Boekstudie 'Mama kwijt'
 

‘
Benodigdheden:  Het boek ‘Mama kwijt’, papier, stiften, potloden, schaar, lijm, 
4 dobbelstenen, koekjesdeeg 😊
 
Optioneel: Boeken over het bos / de uil / de eekhoorn / het nest / groot en klein
 
 
 
Uitleg voor elk onderdeel: 
     
Boek voorlezen. Het boek ‘Mama kwijt’ is essentieel, hoewel er in les 1 ook een link wordt
gedeeld van het voorgelezen boek op Youtube. Extra boeken over het bos, de uil, of de
andere onderwerpen zijn leuk om erbij te hebben en ook voor te lezen op de dag van het
onderwerp, maar niet noodzakelijk. Gebruik de vragen uit de studie of bedenk er zelf nog
enkele bij.
 
Filmpje. Dit zijn zorgvuldig uitgekozen filmpjes. Ik heb alle filmpjes bekeken en ze zijn door
mij goedgekeurd, maar dit blijft een persoonlijke afweging. Daarnaast kan al het materiaal dat
online staat veranderd of bewerkt worden waardoor het niet meer dezelfde inhoud bevat als
toen ik het gescreend had. Daarom is het aan te raden de filmpjes eerst zelf te bekijken. De
links naar de video's zijn makkelijk te copy pasten als je dit document digitaal gebruikt. 
     
Woordenschat. Welke nieuwe woorden zijn we tegengekomen? Sommige belangrijke
woorden die voorkwamen in de filmpjes heb ik genoemd. Misschien zijn er nog andere
woorden die je belangrijk vindt. Leg ze kort en simpel uit. Aangezien deze studie voor 3 – 5
jarigen is, kan het verschil in woordenschat erg groot zijn en sommige woorden dus al erg
makkelijk voor 5-jarigen of andere woorden juist nog te moeilijk voor 3-jarigen. 
 
Tekening maken. Voor jongere kinderen is het makkelijker om een tekening in te kleuren,
dan om het helemaal zelf te doen op een wit vel papier. Om een kleurplaat te vinden, typ in bij
google welk dier je zoekt en dan 'kleurplaat'. Dan komen er vanzelf genoeg te voorschijn! Even
printen en klaar. 
Voor zelf tekenen is het makkelijker als je er een voorbeeld bij hebt, zoek een plaatje uit een
boek of op internet. 
 
Werkblad maken. Sommige werkbladen zijn voor het kind om zelfstandig te doen, sommige
om samen te doen. 
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Dag 1: Het bos
 
Lees het boek 'Mama kwijt' voor (als je het boek niet hebt, bekijk dan het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=zPtxFyeDerU) 
Benoem de dieren en dingen die je ziet. Dat kan tijdens het lezen of als het verhaal uit is. 
 
Bekijk het filmpje over het bos (4 min.): https://schooltv.nl/video/het-bos-kijk-en-lees/
Praat samen over het bos.
      Bijvoorbeeld: Ben je wel eens naar het bos geweest? 
                               Wat kun je er allemaal zien? 
                               Welke dieren wonen er? 
                               Heb je die ook gezien? 
                               Waarom wel of niet? 
                               Wat groeit er allemaal in het bos? 
 
Woordenschat: pissenbed
                             verdwalen 
                             speurtocht 
                             boomstronk 
                             mos 
                             picknick
 
Maak een tekening van het bos. Of zoek een kleurplaat over het bos op en kleur die in. 
 
Ga de natuur in en maak de lentebingo. Kun je ze allemaal vinden?  (Kleurrijke versie en
printvriendelijke versie) 
 
 
Eventueel extra filmpje over de lente (20 min.): https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-
lente/
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L E N T E B I N GO

W e l k e  k u n  j i j  v i n d e n ?

www.langleveleren.com



L E N T E B I N GO

W e l k e  k u n  j i j  v i n d e n ?

www.langleveleren.com



Dag 2: De uil
 

 
Lees het boek 'Mama kwijt' voor.
Stel vragen over de uil: Wat is een uil?
                                              Hoe ziet een uil eruit?
                                              Waar wonen uilen?
 
Kijk het filmpje over uilen (2 min.): https://schooltv.nl/video/de-uil-geruisloos-in-de-nacht/
 
 
Woordenschat: uilskuiken
                             geruisloos
                             prooi
                             pluimen
                             veren
                             jagen
 
Teken een uil (met een voorbeeld uit een boek of internet) of print een kleurplaat uit.
Wijs in de tekening aan waar alles zit; ogen, oren, snavel, poten, vleugels
 
Filmpje kijken van een camera in een nest (8 min., je hoeft niet alles te kijken):          
 https://www.youtube.com/watch?v=9luIMfjPdhU
Stel vragen over het filmpje: Wat zie je op de video? 
                                                       Wat gebeurt er? 
                                                       Hoe heten de babies van een uil? 
                                                       Hoeveel uilskuikens zie je? 
                                                       Waarom zijn sommigen groter? 
                                                       Wat ligt er in het hoekje (linksonderin)? 
                                                       Wat gaan ze daarmee doen, denk je?
 
Werkblad: Uilendingen. Kijk naar het cijfer en omcirkel het juiste aantal. 
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Dag 3: De eekhoorn
 

Lees het boek ' Mama kwijt' voor.
 
 
Kijk het filmpje (4 min.): https://schooltv.nl/video/hoe-klimt-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-tussen-
de-takken/
Stel vragen over het filmpje: Hoe ziet een eekhoorn eruit?
                                                    Heb je wel eens een eekhoorn gezien?
                                                    Wat eet een eekhoorn?
                                                    Waar woont hij?
                                                    Hoe zien eekhoornbaby's eruit?
                                                    Waarom verstopt hij nootjes?
 
Woordenschat: pluizige staart
                             nootje  
                             voorpoten
                             veilig
                             voedselvoorraad
 
Maak een tekening van een eekhoorn. Of print een kleurplaat uit.
 
 
Werkblad: Nootjesrace. Speel het spel samen met iemand anders. Hoe snel komt jouw eekhoorntje met
zijn nootje bij de verstopplek? Gooi met 1 dobbelsteen en ga het aantal vakjes vooruit dat de
dobbelsteen aangeeft. Wie is er het eerste?
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'Huisje boompje beestje' over broeden (14 min.): https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-
beestje-ssst-de-lijster-broedt/
5 kleine vogeltjes in nest (10 min.): https://www.youtube.com/watch?v=6J-30wSZtbE                                 

Dag 4 Het nest
 

Lees het boek 'Mama kwijt' voor. 
Stel vragen over het boek: Waar is het nest van de uil?
                                                 Wie zitten daar in?
                                                 Waar is het gebouwd?
                                                 Waarom daar?
Kijk het filmpje over ooievaarsnesten (5 min.): https://schooltv.nl/video/het-nest-van-de-ooievaar-
hoog-maar-niet-droog/
Stel vragen over het filmpje: Waar zijn de ooievaars naartoe geweest? 
                                                    Waarom?
                                                    Waar gaan ze hun nest maken?
                                                    Waar maken ze dit van?
                                                    Hoe houdt de ooievaar haar eieren warm?
 
Woordenschat: wormen
                             klepperen
                             snavel
                             insecten
                             hagedis
 
      
Maak een tekening van vogels in een nest. Of print een kleurplaat uit.
 
 
Werkblad: Dobbelen. Voor 2 spelers. Gooi om de beurt met 2 dobbelstenen en kruis het getal aan dat
je hebt gegooid. De winnaar is degene die het eerst alles heeft afgekruist.        
 
Eventueel 2 extra filmpjes: 
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Dag 5:  Groot en klein
 
Lees het boek 'Mama kwijt'.      
Welk dier is het grootst? Welke het kleinst? Hoe zien de dieren uit het boek eruit? Hoe ziet
een uil eruit? En een eekhoorn? Een kikker? En een konijn? Een beer? 
 
Filmpje kijken 'Koekeloere' (15 min.): https://schooltv.nl/video/koekeloere-groot-groter-
grootst/
Grootst / kleinst (1 min.) : https://schooltv.nl/video/groot-en-klein-kijk-maar-mee/
 
Hoe zie jij eruit? Hoe ziet de rest van jouw familie eruit? Lijken jullie op elkaar of zijn jullie
allemaal verschillend? Maak een tekening van je hele familie. 
 
Werkblad: Van klein naar groot. Knip de 8 ronde figuurtjes uit en plak ze op de puntjes van
klein naar groot. 
 
Samen koekjes bakken! 

 Recept voor 123-koekjes:  
100 gram suiker 
200 gram boter 
300 gram bloem 
 
Mix het door elkaar heen en rol het tot een egale bal. Maak er dan koekjes van. Verwarm de oven voor op 140 graden. Ongeveer een half uurtje in de oven, afhankelijk van de dikte  van de koekjes. 

      
                 Eet smakelijk!
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Van klein naar groot 
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