Over het boek:
Nel en Bas willen hun tanden niet poetsen. Dieren doen dat toch
ook niet? Daar zijn mama en papa niet zo zeker van … Samen
gaan ze naar de dierentuin en bekijken ze de dieren en hun
poetsgewoontes.

Over deze lestips:
Deze lestips bestaan uit drie onderdelen
1. Activiteiten rond de dieren(tuin)
Na een korte instap werken de kinderen rond de verschillende
dieren uit de dierentuin. Ze lossen dierenraadsels op en beelden
dieren uit.
2. Activiteiten rond dieren die hun tanden poetsen
De kinderen werken rond dieren en hun tanden. Ze denken
bijvoorbeeld na over welke tanden horen bij welk dier,
ontwerpen zelf een tandenborstel voor een dier …
3. Zelf tandpoetsen en tandhygiëne
In het laatste luik wordt de transfer gemaakt. De kinderen
oefenen zelf in het goed poetsen van hun tanden en denken na
over wat goed en slecht is voor hun tanden.
Thema’s: dieren(tuin), tanden poetsen, broer en zus

Instap
Leg in de klas een doosje met een tandenborstel. Laat de kinderen uitzoeken van wie de
tandenborstel zou kunnen zijn. Is hij van iemand in de klas? Van de juf? Of van iemand
(of iets) anders op school?
Neem het boek en vertel dat Bas en Nel ook een gekke tandenborstel hebben gevonden.
Ze weten niet van wie hij is … Willen de kinderen dit verhaal horen? Lees het
prentenboek voor met zo weinig mogelijk onderbrekingen.

1. Activiteiten rond de dieren(tuin)

Dierenraadsels
Hieronder vind je dierenraadsels over de dieren uit het prentenboek. Steek deze
raadsels in kleine doosjes. Iedere dag mag er één kind een doosje grabbelen. Lees het
raadsel voor. Als de kinderen het dier goed geraden hebben, toon je de juiste prent
uit het boek. Misschien kunnen de kinderen ook zelf enkele raadsels maken bij andere
dieren?
• Ik ben heel groot, ik woon in Afrika, ik ben grijs.
Ik heb hele grote oren en twee grote slagtanden, ik ben een … (olifant)
• Ik ben een heel gevaarlijk dier. Ik heb scherpe tanden.
Ik heb zwarte strepen op mijn vacht. Ik kan hard rennen. Ik ben een … (tijger)
• Ik ben een dier dat in de zee woont. Ik heb twee poten.
Ik steun op mijn poten en mijn staart. Ik ben een … (zeehond).
• Ik woon in het oerwoud en slinger in bomen. Ik eet graag planten en noten.
Maar ik eet ook de vlooien van mijn vriendjes op! Ik ben een … (aap)
• De meeste mensen zijn bang van mij. Ik heb een hele grote bek, met heel veel scherpe
tanden. Ik kan ongemerkt naar je toekomen in het water.
Ik ben een … (krokodil).
• Ik heb een snavel en heel kleine tandjes. Ik eet heel graag visjes.
Ik ben zwart en wit en waggel een beetje. Ik ben een … (pinguïn)
• Ik kan met mijn tanden bladeren en boomschors eten.
Ik heb een lange nek en hele lange poten. Ik ben een … (giraf).

Ontwikkelingsdoelen
Nederlands – luisteren:

1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor
hen bestemde boodschap, ondersteund
door beeld en/of geluid, begrijpen.

2.13 De kleuters beleven plezier in het

gebruiken van taal en het spelen met
taal in concrete situaties.

De dierentuin
Alle kinderen staan rond jou in een kring. Overloop één voor één de dieren uit het
boek: aap, giraf, nijlpaard, olifant, krokodil, zeehond, leeuw en pinguïn. Elke keer als je
een nieuw dier zegt, beelden kinderen dit dier uit.
Geef positieve feedback op wat de kinderen doen, en geef ook zelf nieuwe inspiratie aan
de kinderen. Bijvoorbeeld: ‘Kijk eens, Karen beweegt haar armen echt als een aapje. En
Ruben beweegt zijn benen heel erg grappig, net als een aap. Welk gezicht zouden aapjes
trekken, denk je?’
Vervolgens overloop je opnieuw één voor één de dieren in dezelfde volgorde, terwijl je
op een trom of ander slaginstrument speelt. Bij elk dier sla je een ander tempo. Begin
bijvoorbeeld met een traag tempo en versnel dit bij elk nieuw dier. De kinderen beelden
in de kring het dier uit én passen het tempo van de bewegingen aan. De aap beelden
ze dus traag bewegend uit, en de pinguïn snel bewegend. Som daarna enkele dieren
willekeurig door elkaar op, met telkens andere tempo’s.

Ontwikkelingsdoelen
1. Motorische competenties

1.22 De kleuters passen het eigen

bewegingsritme spontaan aan aan
een eenvoudig opgelegd ritme.

1.32 De kleuters kunnen een gepast

bewegingsantwoord geven
op eenvoudige speltaken,
bewegingsopdrachten, afspraken
en regels.

4. Muzische vorming - Beweging
4.1 De kleuters kunnen spontaan
meebewegen op muziek.

Verdeel de groep ten slotte in duo’s. Het eerste kind is de ‘regisseur’, het andere kind
de toneelspeler. De regisseur mag telkens een dier zeggen en zachtjes een tempo
trommelen met twee stokjes. De toneelspeler moet dit dier uitbeelden, bewegend op
het juiste tempo. Sla eventueel zelf op een grote trom om aan te geven dat de regisseur
een volgend dier moet zeggen en een ander tempo moet trommelen. Wissel na enkele
minuten van rol. Bespreek de opdracht kort na met de kinderen: welke rol vonden ze
het leukste? Welk dier vonden ze het leukst, het minst leuk, het moeilijkst …

4.2 De kleuters kunnen meedoen met

bewegingen die tijdens het vertellen
van een verhaal aan bod komen,
en belangstelling tonen om het
bewegingsinspirerend gegeven
nauwkeurig te observeren en na te
bootsen.

2. Activiteiten rond dieren die hun tanden poetsen

Tanden kleven
Deze activiteit kunnen kinderen individueel doen of in kleine groepjes. Geef de
kinderen de prenten van bijlage 1, met dieren uit het boek zonder tanden. Ze
knippen de tanden van bijlage 2 uit. Nu mogen ze de tanden in de mond van het
juiste dier kleven.

Ontwikkelingsdoelen
1. Beweging – kleinmotorisch bewegen:

1.28 De kleuters tonen een toenemende
bedrevenheid in het functioneel
aanwenden van kleinmotorische
vaardigheden.

1.29 De kleuters kunnen kleinmotorische

vaardigheden in verschillende situaties
voldoende nauwkeurig gedoseerd en
ontspannen uitvoeren.

1.30 De kleuters kunnen de functionele

grepen gebruiken voor het hanteren
van voorwerpen.

Schrobben
Verzamel zoveel mogelijk borstels: veegborstels met korte en lange steel, ronde en platte
haarborstels, tandenborstels, een schoenenborstel, een stofzuigerborstel … Bekijk ze
allemaal en laat de kinderen raden waarvoor ze dienen. Laat hen ook benoemen uit
welke materialen de borstels bestaan. Lees het prentenboek opnieuw voor en bekijk de
verschillende borstels die aan bod komen: bijvoorbeeld bij de olifant, de krokodil, …
Welke soorten borstels kennen de kinderen nog?

Ontwikkelingsdoelen
Beweging

2.1 De kleuters kunnen een gepast

bewegingsantwoord geven op eenvoudige
speltaken, bewegingsopdrachten,
afspraken en regels.

2.2 De kleuters kunnen van eenvoudige
Ga daarna naar de sportzaal en leg de borstels kris kras door elkaar op de grond. Leg
opzwepende muziek op. De kinderen stappen rond. Als je rinkelt met de bellenkrans,
nemen ze een borstel en bewegen ze op de maat van de muziek met de gekozen borstel.
Natuurlijk moeten ze de borstel juist gebruiken: de veegborstel om te vegen, de
haarborstel om haar te kammen, ...

Tandenborstels ontwerpen
De dieren hebben een nieuwe tandenborstel nodig. De kinderen mogen tandenborstels
uitvinden voor hen. Bekijk samen eerst de prenten uit het boek, en bespreek de dieren,
hun tanden en de tandenborstels die je ziet. Stel gerichte vragen, zoals, Wat is er
speciaal aan deze tandenborstel? Zou dit dier een grote of een kleine tandenborstel
nodig hebben? Wat zou er nog handig zijn aan de tandenborstel voor dit dier?
Daarna kiezen de kinderen elk een dier (dit mag ook een ander dier zijn dan die van
het boek). Ze tekenen, schilderen, knutselen of boetseren een tandenborstel voor dit
dier. Zet tijdens deze opdracht de tandenborstels op de schutbladen van het boek
zichtbaar in de klas, zodat de kinderen al een basis hebben.

voorwerpen uit hun omgeving aantonen
dat ze bestaan uit verschillende
onderdelen.

Ontwikkelingsdoelen
1. Muzische vorming - Beeld

1.4 De kleuters kunnen verschillende

beeldende, technische middelen
aanwenden en samen gebruiken om tot
beeldend werk te komen.

1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in

een persoonlijke, authentieke creatie en
plezier scheppen in het zoeken en vinden.

Ten slotte leg je alle ontwerpen in de kring. Overloop ze één voor één. Kunnen de
kinderen raden voor welk dier elke tandenborstel is?

3. Zelf tandpoetsen en tandhygiëne

Tanden poetsen op papier
Voorzie een afbeelding van een tand op A4-formaat. Print die een aantal keer uit en
lamineer ze. Zet met gekleurde (zwarte) whiteboardstiften vlekken op de tanden. Leg de
gelamineerde prints in een hoekje en leg er wat tandenborstels bij. De kinderen vegen
de vlekken met de tandenborstels uit.

Ontwikkelingsdoelen
Beweging – kleinmotorisch bewegen:

1.28 De kleuters tonen een toenemende
bedrevenheid in het functioneel
aanwenden van kleinmotorische
vaardigheden.

1.29 De kleuters kunnen kleinmotorische

vaardigheden in verschillende situaties
voldoende nauwkeurig gedoseerd en
ontspannen uitvoeren.

1.30 De kleuters kunnen de functionele

grepen gebruiken voor het hanteren
van voorwerpen.

Tanden poetsen in het echt
Iedereen brengt zijn tandenborstel, tandpasta, beker, … mee. Laat de kinderen hun
tanden poetsen in de klas. Gebruik het stappenplan voor tandenpoetsen uit het boek of
het eigen stappenplan van de klas. Bekijk met een spiegeltje de tanden voor en na de
poetsbeurt. Wat vinden ze hier nu van?
Is het nodig dat we onze tanden poetsen? Eventueel kunnen de kinderen net voor ze de
tanden gaan poetsen hun tanden even vuil maken door een stukje chocolade te eten. Zo
zien de kinderen zeker het verschil.

Ontwikkelingsdoelen
Kleinmotorisch bewegen:

1.28 De kleuters tonen een toenemende
bedrevenheid in het functioneel
aanwenden van kleinmotorische
vaardigheden.

1.29 De kleuters kunnen kleinmotorische

vaardigheden in verschillende situaties
voldoende nauwkeurig gedoseerd en
ontspannen uitvoeren.

1.30 De kleuters kunnen de functionele

grepen gebruiken voor het hanteren
van voorwerpen.

Klasgesprek over tandhygiëne
Laat de kinderen tijdschriften meebrengen. Hang twee tekeningen van tanden aan het
bord: een witte en een zwarte tand.
Bespreek met de kinderen wat suiker met de tanden doet. Wat zou goed zijn voor de
tanden? En wat zorgt ervoor dat tanden slecht worden? Hoe weet je dat een tand ‘slecht’
is geworden?
Laat de kinderen vervolgens in de tijdschriften kijken en etenswaren uitknippen.
Bespreek deze en laat de kinderen de etenswaren bij de juiste tand kleven. Gezonde
voeding zonder suiker komt bij de witte tanden, etenswaren met suiker komen bij de
zwarte tand.

Ontwikkelingsdoelen
Nederlands – luisteren:

1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor
hen bestemde boodschap, ondersteund
door beeld en/of geluid, begrijpen.

Wetenschappen en techniek gezondheidseducatie

1.10 De kleuters kunnen in concrete situaties

gedragingen herkennen die bevorderlijk
of schadelijk zijn voor hun gezondheid.

1.11 Tonen goede gewoonten in hun
dagelijkse hygiëne.

Tandpasta maken
Breng een handpop in de klas die vuile tanden heeft. Laat ze vertellen dat haar
tandpasta op is en dat ze dringend op zoek is naar een oplossing. Ze probeerde al heel
veel andere dingen uit om haar tanden mee te poetsen: choco, confituur, douchegel, …
maar het werkte allemaal niet. Ga een gesprek aan met de kleuters: waarom werkt dit
allemaal niet zo goed? Wat zou er wel werken? Kunnen we dat samen maken?
Gebruik dit eenvoudige recept om zelf tandpasta te maken:
• 2 eetlepels kokosolie
• 1 eetlepel zuiveringszout
• 10 à 15 druppels etherische olie (sinaasappel, citroen, pepermunt, …)
Verwarm de kokosolie in een glazen kommetje in een bakje warm water. Meng er het
zuiveringszout en de olie in. Roer even goed door.
Met deze tandpasta kunnen de kinderen nu in de klas of thuis hun tanden poetsen.

Ontwikkelingsdoelen
Wereldoriëntatie – natuur –
algemene vaardigheden:

1.2 De kleuters tonen een explorerende en
experimenterende aanpak om meer te
weten te komen over de natuur.

2.1 De kleuters kunnen van technische

systemen die ze zelf vaak gebruiken,
aangeven of ze gemaakt zijn van metaal,
steen, hout, glas, papier, textiel of
kunststof.

Kunstgebit
Toon een kunstgebit. Wie weet wat dit is? In het verhaal zit er één dier verstopt die
dit ook heeft. Weten de kinderen nog welk dier? Neem de prent van de leeuw erbij en
bespreek die uitgebreid.
Wie heeft er dit nog gezien, bijvoorbeeld bij oma of opa? Waarom hebben (meestal)
oudere mensen dit? Leg uit dat mensen zonder tanden dit echt nodig hebben om te
overleven, omdat ze anders niet kunnen eten.
Vraag daarna nog even verder door. Hoe zou je een kunstgebit schoonmaken? Is dit
gemakkelijker? Toon even hoe dit gedaan wordt en hoe een kunstgebit ’s nachts in een
glas met water bewaard wordt.

Afronding
Breng met de klas een bezoek aan de tandarts. Die kan wat uitleg geven over de
tandartsenpraktijk en duiden hoe belangrijk het is dat we onze tanden goed verzorgen.

Ontwikkelingsdoelen
Wetenschappen en techniek gezondheidseducatie

1.9 De kleuters kunnen bij zichzelf en bij

anderen het verschil tussen ziek, gezond
en gewond zijn herkennen.

1.10 De kleuters kunnen in concrete situaties

gedragingen herkennen die bevorderlijk
of schadelijk zijn voor hun gezondheid.

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 2

