
DE zeeSCHILDPAD

SOCIAAL EMOTIONEEL 
Karakter: ben jij een schildpad? Gedraag jij je als een schildpad?
Je gedragen als een schildpad betekent, je terugtrekken.
Een kind dat zich gedraagt als een schildpad is onzeker, twijfelt, weet 
niet wat te doen.
Vragen die je kunt stellen:
-hoe gedraag jij je als je moe bent of bang?
-Vertel eens over de plek waar je dan bent of naar toe gaat!
Het kind durft hier ook voor uitkomen, durft toe te geven dat het 
bang is en moe en dat ht iets niet kan of iets fout gedaan heeft. 
 (BRON AXENROOS)

REKENACTIVITEIT
Oefen met hoeveelheden/meer/minder/evenveel/erbij/eraf…. 
Werk in kleine groepjes, met ‘echte’ schildpadnesten, dat maakt het 
levendiger!
Gebruik pingpongballen als schildpadeieren in de zandbak, dan heb je 
ook gelijk een stukje tactiele waarneming te pakken. 
Verberg de eieren in de zandbak, laat de kinderen (eventueel geblind-
doekt) al tastend in het zand, raden hoeveel eieren de schildpad 
gelegd heeft. Varieer met aantallen en moeilijkheidsgraad. 
Werk met hoeveelheidsbegrippen als veel- weinig, evenveel, meer-min-
der, koppeling getalsymbool (bijvoorbeeld leg het juiste cijfer bij het 
bijbehorende nest), erbij-eraf

TAALACTIVITEIT
Maak je eigen verhaal! 
Jij bent de zeeschildpad, je naam is …, en in zee kom je andere dieren 
tegen en maak je zelfs iets spannends mee! 
Maak aan de hand van de app, Book Creator voor Ipad, met een groep-
je, een eigen verhaal over de zeeschildpad. Teken de stappen, vertel wat 
er gebeurt en maak er een echt boek van. 

Wie heeft thuis een schildpad? Vertel daarover in de groep

Maak een Quiz!
Wat weet je allemaal over de schildpad of zoek het op.
- Hapt de schildpad naar adem of ademt hij als een vis
- Wie is de vijand van de schildpad
- Wie is de grootste schildpad en wie is de kleinste?

Gedicht:  Peddeltje Pad kan niet zwemmen
Verhaal:  De wedstrijd van schildpad en haas

MUZISCHE VORMING
Muziek: 
zoek op youtube /Saint Saëns: Carnival of the Animals-Tortues (Tortoi-
ses) 1.29, de muzikale interpretatie van de schildpad.
de kinderen beluisteren dit stukje muziek, leven zich in met gesloten 
ogen en bewegen mee als een schildpad. 

de kinderen maken een doodle van de bewegingen van een schildpad. 
Laat hen vrij met een krijtje op een groot vel de bewegingen van de 
schildpad maken.

Tekenen: 
Maak een collage van ‘Wat ziet een schildpad in de zee om zich heen?’ 
Teken de zee of schilder de zee met waterverf en maak daarna van 
andere materialen, vissen, koraal enz. die je kunt opplakken op de zee 

Maak een tekening van een schildpad

Maak een schildpad met materiaal als klei, zand, kosteloos materiaal

VEEL INSPIRATIE

HET INSPIRATIETEAM
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