
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het downloaden van mijn product. Dat betekent dat 
je het net zo leuk vindt als ik!  
Omdat ik er veel tijd insteek en omdat het helaas nodig is, heb ik 
hieronder een aantal regels opgesteld voor als je mijn producten 
gaat gebruiken: 
 

- Alle materialen maak ik voor persoonlijk gebruik thuis en op 
school (en eventuele praktijken of andere instanties die met 
kinderen werken). Je mag het echter niet gebruiken voor 
commerciële doeleinden.  
 

- Je bent vrij om mijn materialen te delen, mits je mijn naam 
erbij vermeldt. Dit kun je doen door een linkje te plaatsen 
naar www.jufleontine.com of indien mogelijk naar de pagina 
waar het originele document staat (niet de link van het PDF- 
of ZIP-bestand gebruiken). 
Je bent ook vrij om mijn materialen te veranderen of er een 
afgeleide versie van te maken.  
 

- De clipart die ik verwerk in mijn materialen, op mijn website 
en op social media mag je niet zonder schriftelijke 
toestemming gebruiken. Ik ontwerp ze zelf, of schaf ze aan 
bij anderen. In dat geval staat er altijd een link naar de 
maker in het bijbehorende document.  
 

- Op elk document staat mijn logo. Als je mijn materialen 
gebruikt zou ik het enorm waarderen als je het logo erop 
laat staan.  

 
Alvast bedankt en veel plezier ermee! 
 

http://www.jufleontine.com/


 

 

Mijn klas in dinothema 
 
Er zijn een heleboel dingen die ik in mijn klas doe bij dit thema. Hieronder beschrijf ik 
een aantal onderdelen waarmee ik je hopelijk wat inspiratie kan geven! 
 

Bee-Bot/Blue-Bot 
Het was tijd om weer iets voor de Blue-Bot te maken. 
Het leek mij leuk en leerzaam om weer QR-codes in te 
zetten met educatieve filmpjes. In het document geef ik 
echter ook een aantal tips om zonder QR-codes van de 
mat en het jasje gebruik te maken. 

 

Fossielen 
Thuis ben ik aan de slag gegaan om van zoutdeeg 
fossielen en botten te maken. Je kunt er allerlei dingen 
in drukken. Bijvoorbeeld blaadjes, poten van 
speelgoeddieren, diverse texturen. Na drie uur in de 
oven had ik fossielen om in het zand te stoppen. Tevens 
had ik nog een pakje steenkleurige klei liggen waarmee 
ik hetzelfde heb gedaan.   

Ontdekhoek  
Na het maken van fossielen heb ik een heleboel 
materialen verzameld, zoals een weegschaal, 
vergrootglas, linialen, pincetten, kwasten, schepjes, 
harkjes, zeefjes, klemborden, etc. Dit staat op een grote 
tafel in de huishoek, naast de bak met zand. Er is een 
werkblad om aantekeningen op te maken. Hierop kun 
je gewicht, lengte, etc. noteren. Zo kunnen de kinderen 
op een speelse manier aan rekendoelen werken. Een 
klembord is handig om de aantekeningen op te maken. 
Daarmee zie je er heel professioneel uit! 

 

Verteltafel 
Van twee tafels heb ik een verteltafel gemaakt. Met 
doeken en kleine grasmatten heb ik de ondergrond 
gevuld. De vulkaan heb ik gemaakt door een donkere 
lap stof in een plastic pot te duwen. Wat er nog 
overheen hangt heb ik gedrapeerd in de vorm van een 
vulkaan. Binnenin zit weer een andere stof, die het lava 
voor moet stellen. Om het tafereel wat aan te kleden 
heb ik er plastic bomen en stenen bijgedaan. Zo 
kunnen de kinderen met de plastic dino’s een eigen 
verhaal uitspelen.  

 



 

Dinoverhalen lezen 
Ik vond deze handige teksten van juf Linda: 
https://klasvanjuflinda.nl/product/teksten-thema-dinos/  
Ik heb ze allemaal als een boekje geprint en elke 
leerling heeft zo’n boekje in hun vakje liggen. Zo kunnen 
we regelmatig even samen een tekst voor-koor-door 
lezen. 
Bij de bibliotheek heb ik een lading boeken gevonden 
die bij dit thema passen (AVI-boeken, informatieve 
boeken, prentenboeken). Tijdens het spelen in de 
leeshoek en wanneer we zelfstandig lezen kunnen de 
kinderen deze boeken pakken. 

 

Dino met kiespijn 
Enige jaren geleden heb ik bij de Action deze dino 
aangeschaft. Je kent het spel de krokodil met kiespijn 
vast wel, alleen nu is het een dino. Om het een 
educatief spel te maken heb ik er woordkaarten van 
kern 11 bij gedaan. De kinderen lezen om beurten een 
woord en moeten dan een kies indrukken. Gaat de bek 
dicht? Dan ben je je kaartje kwijt. Wie houdt er na 
bijvoorbeeld vijf minuten de meeste kaarten over?  

Klei 
De kinderen hebben de opdracht gekregen om dino’s 
van klei te maken. Ik heb eetbare oogjes bij de Wibra 
gehaald die ze er tijdelijk in kunnen drukken. Natuurlijk 
kun je ook wiebeloogjes gebruiken! Hier vind je een 
voorbeeld die je erbij kunt leggen: 
https://nl.pinterest.com/pin/513480795025156590/  

 

Kapla 
Bij de Kapla heb ik 3 grote speelgoeddino’s gedaan die 
ik bij de kringloopwinkel had gevonden. De kinderen 
kunnen van alles maken om de dino’s zich thuis te laten 
voelen. 

 

https://klasvanjuflinda.nl/product/teksten-thema-dinos/
https://nl.pinterest.com/pin/513480795025156590/


 

Lego  
Ook bij de bak met lego is de opdracht om dino’s te 
maken. Hieronder een tweetal voorbeelden om erbij te 
leggen: 

- http://legodiy.net/lego-dinosaur/#more-26 
- https://nl.pinterest.com/pin/513480795025156533/  

 

Kralenplank 
Ook in groep 3 is een kralenplank nog steeds leuk om te 
doen. Wil je het moeilijker maken? Maak er een kraak 
de code variant van. Je kunt de kralen natuurlijk ook 
vervangen voor strijkkralen. Juf Milou heeft diverse 
voorbeelden.  

 

Kleurplaten, informatie, virtuele tour 
Op de website van Dinoland vind je diverse dingen om 
te printen, maar kun je ook d.m.v. een fototour door het 
park lopen: https://dinoland.nl/  

 

Naturalis  
Een echte T-rex staat in het museum Naturalis. Hoe tof is 
het om dat te zien! Neem een kijkje via de site als je er 
niet echt naartoe kan: 
https://www.naturalis.nl/virtueelmuseum  

 

http://legodiy.net/lego-dinosaur/#more-26
https://nl.pinterest.com/pin/513480795025156533/
https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%201/2&m=Themas&t=Dieren&ts=Dinos&o=Kralenplank
https://dinoland.nl/
https://www.naturalis.nl/virtueelmuseum


 

Dino’s virtueel bekijken 
Wanneer je bijvoorbeeld op je mobiel in Google T-rex 
intypt, krijg je de optie om de T-rex virtueel te bekijken in 
je ruimte. Leuk om kinderen te laten ervaren hoe groot 
zo’n dino geweest is! 

 

Quiz 
Test aan het einde van het thema de kennis van je klas 
met bijvoorbeeld deze Kahoot! Quiz van juf Marita.  

 

 
 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer toffe dingen om te doen, maar dat laat ik aan jullie 
fantasie over! Veel plezier in elk geval met dit thema! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://create.kahoot.it/share/3b945822-bbff-4cb5-802c-c83c93471e93

