
Dierendag werkbladen 2012 
 
Op dit moment ben ik begonnen aan de reeks kinderboekenweekshows . 
De voorstelling wordt ongeveer 50 keer opgevoerd en de leraren en kinderen zijn zeer enthousiast. 
 
Terwijl ik afgelopen vrijdag terug reed van een schoolvoorstelling in Eindhoven bedacht ik dat ik 
graag ook nog een paar werkbladen wilde maken voor de dierendag. Ik hoop dat u ze leuk vindt! 
 
Groetjes en wellicht ontmoet ik u met een  voorstelling of workshop bij u op school. 
 
John Negenkerken 
 
www.schoolgoochelaar.nl 
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De betekenis van dierendag 

 

Op 4 oktober is het wereld dierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de 

rechten van de dieren in onze samenleving. Op 4 oktober is ook de sterfdag van Sint-Franciscus 

van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Uit de verhalen over 

het leven van deze heilige zijn vooral die over zijn liefde voor de natuur en de dieren tot de 

verbeelding gaan spreken zowel bij katholieken als bij protestanten. Met name de uit de 

geschiedschrijving bekende preek van Franciscus tot de vogels heeft steeds opnieuw inspiratie 

gegeven. In de twintigste eeuw ontstond er een sterke opleving in de belangstelling voor 

Franciscus als dierenvriend. Die belangstelling heeft zeker meegespeeld toen in 1929 tijdens een 

internationaal congres van verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de sterfdag van de 

heilige Franciscus werd uitgeroepen tot internationale dag van het dier. 

In Nederland werd in 1930 voor het eerst dierendag gehouden. 66 jaar eerder, in 1864 was in Den 

Haag de Haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht in navolging van al 

bestaande verenigingen elders in Europa en als eerste van een reeks plaatselijke verenigingen in 

Nederland. In 1877 werd haar naam veranderd in Landelijke Vereeniging en onder die naam sloten 

de meeste lokale verenigingen zich aaneen. De belangrijkste doelstellingen van de Ver(e)eniging 

(afgekort: de Dierenbescherming) waren en zijn nog steeds de totstandkoming van de wetgeving 

voor dieren en de controle op de naleving van dierenwetten.  
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Knutselen 

Een aantal leuke knutselwerken dat met de kinderen leuk is om thuis of in de klas te maken. 

1. Dieren en kurk 

Verzamel een groot aantal kurken (tevens verkrijgbaar bij hobbywinkels) en haal bij de lokale 

supermarkt satéprikkers of cocktailprikkers op. 

Door verbindingen te maken met de prikkers tussen de kurken, kun je zelf de leukste dieren maken. 

Met kraaltjes, gekleurd papier en lijm kunnen grappige details worden toegevoegd als ogen en oren. 

Watjes kunnen worden gebruikt als vacht. 

 

Let op: Niet geschikt voor de allerjongste kinderen, i.v.m. de scherpe punten van de – afgebroken – 

satéprikkers. 

2. Maak een eigen dierenkaart 
Bij het postkantoor zijn blanco wenskaarten verkrijgbaar, waarvan de voorkant blanco is en de 
achterkant de bekende adresregels en postzegelvakje bevat. Voor de kinderen een leuke uitdaging 
om hun eigen kaart te maken, door zelf deze te beplakken met gekleurd karton/papier. Naast de 
motorische vaardigheden van het knippen, ook een schrijftest voor de kinderen om hun eigen adres 
op de achterkant te schrijven. 
Op school met de kinderen een dierendagkaartje maken? De kaarten kunnen via de post worden 
verstuurd naar de ouders van de kinderen, maar dit is natuurlijk niet perse nodig. De kaarten kunnen 
net zo goed aan het eind van de les worden meegenomen. 
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3. Kraanvogels maken 

In Japan wordt de kraanvogel als een belangrijk symbool voor geluk, voorspoed en gezondheid 

gezien. Als iemand, volgens de traditie, 1000 origami-kraanvogels vouwt, zal zijn wens tot gezondheid 

in vervulling gaan. 

In de klas kunnen kraanvogels door de kinderen worden gevouwen. Het zou natuurlijk leuk zijn om dit 

te combineren met andere klassen, om daadwerkelijk 1000 kraanvogels te maken. 

Hoe vouw je kraanvogels? Hieronder staat de uitleg. 

 
 

 

Kraanvogel 

Een kraanvogel staat voor lang leven, 

tevredenheid, hoop en geluk. 

Aldus in China en Japan. 

De kraanvogel is ook één van de origami's 

voor gevorderden. 

Aan de hand van heel wat foto's  

moet dit iedereen lukken! 

Wat hebben we nodig? 
- Schaar 

- A4 blaadje 

 

 

Hoe gaan we te werk? 

Neem een vierkant blaadje of maak er één. 

Leg dit met de punt naar jou toe. (Afb. 1) 

Maak een horizontale vouw in het midden en vouw terug open. (Afb. 2) 



Afb.1 Afb.2 

 

Maak ook een vouw verticaal in het midden en vouw terug open. (Afb. 3) 

Draai om. (Afb. 4) 

 

Afb.3 Afb.4 

Vouw de diagonalen door het midden en vouw terug open. (Afb. 5-6) 

Afb.5 Afb.6 

 

Neem de zijkanten en vouw naar binnen. (Afb. 7) 

De bovenkant vouw je dan naar beneden, dit zou bijna vanzelf gaan, 

de gemaakte vouwen vergemakkelijken dit. (Afb. 8) 
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Afb.7 Afb.8 

 

Nu heb je terug een vierkant. Dit is voor meerdere origami’s een basis. (Afb. 9) 

Vouw de onderste zijkant naar het midden toe en terug open. (Afb. 10) 

 

Afb.9 Afb.10 

 

Doe hetzelfde met de andere zijde. (Afb. 11) 

Vouw de bovenste top langs de bovenste uiteinden van de vouwen die je zonet gemaakt hebt. 

(Afb. 12) 

 

Afb.11 Afb.12 
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En vouw terug open. (Afb. 13) 

Neem de onderste top en vouw naar omhoog, de top die we zonet gevouwen hebben, nemen 

we niet mee. Zorg ervoor dat de zijkanten naar het midden komen. (Afb. 14) 

 

Afb.13 Afb.14 

 

Als je dit goed hebt, bekom je afb. 15. 

Draai om! (Afb. 16) 

 

Afb.15 Afb.16 

 

Doe nu hetzelfde als bij afb. 13 (Afb. 17) 

Nu heb je dit. (Afb. 18) 

 

Afb.17 Afb.18 
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Neem de onderste zijkant en vouw naar het midden. (Afb. 19) 

Doe hetzelfde met de andere kant. (Afb. 20) 

 

Afb.19 Afb.20 

 

Draai om en vouw terug beide onderste zijkanten naar het midden. (Afb. 21) 

Neem nu de ‘beentjes’ onderaan en vouw tot bijna halfweg naar boven  

langs de zijkant, vouw terug open. (Afb. 22) 

 

Afb.21 Afb.22 

 

Nu hebben we twee voorvouwen. (Afb. 23) 

De onderste ‘beentjes’vouwen we nu zijwaarts naar boven. 

Zorg ervoor dat de vouwen naar binnen gaan. (Afb. 24) 

 

Afb.23 Afb.24 

 

Hetzelfde met de andere kant (Afb. 25) 

Vouw nu het hoofdje terug, draag er zorg voor dat de vouw naar binnen gaat. (Afb. 26) 



Afb.25 Afb.26 

Vouw de vleugels open en ziehier de kraanvogel! 
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Dierendag gedicht 

 

Dierengeluiden 
Iedere 4 oktober is het feest. 
Voor ieder dier, voor ieder beest. 
Groot of klein het maakt niet uit, 
4 oktober is het feest, maak nu maar hard een 
dierengeluid. 
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Liedjes over dieren

 
Ik zag twee beren 
Broodjes smeren. 
Oh, het was een wonder 
Het was een wonder, boven wonder 
Dat die beren smeren konden 
Hi hi hi, ha ha ha 
Ik stond er bij en ik keek er naar. 
 
Ik zag twee slangen 
De was op hangen 
Oh, het was een wonder 
Het was een wonder, boven wonder 
Dat die slangen, hangen konden 
Hi hi hi, ha ha ha 
Ik stond er bij en ik keek er naar. 
 
Ik zag twee mussen, de juffrouw kussen 
O, dat was een wonder. 
‘t Was een wonder, boven wonder, 
Dat die mussen kussen konden. 
Hi hi hi, ha ha ha! 
‘k Stond erbij en ik keek er naar. 
 
Ik zag twee bijen autorijden 
O het was een wonder 
‘t Was een wonder, boven wonder 
Dat die bijen rijden konden 
Hi hi hi, ha ha ha 
‘k Stond erbij en ik keek er naar. 
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De kat van ome Willem is op reis geweest 
Op reis geweest, op reis geweest. 
De kat van ome Willem is op reis geweest 
Waar ging die dan naar toe? 
Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 
Parijs geweest, Parijs geweest 
Zodat ie nu alleen maar Franse kranten leest, 
Bonjour en voulez-vous. 
Hij geeft kopjes op zijn Frans 
Hij heeft zo iets elegants 
Hij gaat met de rozenkrans naar de Franse katte-draal 
Ja, die kat van ome Willem is brutaal 
O lala. 
Die kat is op een echte Franse school geweest 
Op school geweest, op school geweest 
Die kat is op een echte Franse school geweest 
En zegt nou: O pardon! 
Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest 
De Gaulle geweest, de Gaulle geweest 
Hij is ook op visite bij de Gaulle geweest 
En zegt voortdurend NON 
Zingt een liedje op zijn Frans 
Over de maagd van Orleans 
Hij lust enkel nog maar jus d’orange 
En af en toe cognac 
Op het dak 
En hij wil alleen maar op een Franse bak, ja. 
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Les ideeën dierendag 
 

 
 
Voor kinderen is Dierendag een bijzondere dag. Thuis zullen zij door hun ouders geïnformeerd 
worden over de betekenis van Dierendag, en wordt hen geleerd dieren te respecteren. In vier miljoen 
huishoudens kun je dieren terugvinden, grote kans dat de kinderen (samen met de ouders) de dieren 
extra verwennen. Op de basisschool zal dierendag zeker door de kinderen ter sprake worden 
gebracht, vanuit school zal vervolgens ook zeker iets worden verwacht. Een aantal lesideeën op een 
rijtje: 
1. Bezoek met de klas een kinderboerderij 
Ga samen met de kinderen een dagje langs bij de dierenboerderij. In samenwerking met de 
kinderboerderij kan een leuk programma worden samengesteld. Een educatief programma met 
informatie over de dieren die je op de boerderij tegenkomt, in combinatie met het verzorgen en eten 
geven van de dieren zal voor de kinderen een fantastische dag zijn met impressies van dieren, die zij 
thuis niet zo snel tegenkomen. 
2. Neem een huisdier in de klas 
Voor de jongste leerlingen die aan het begin van hun ontwikkeling staan, is contact met dieren van 
belang. Het idee om zelf niet centraal in de aandacht te staan, maar te leren omgaan en spelen met 
andere kindjes kan worden gestimuleerd met dieren. Het verzorgen van een dier zal de kinderen leren 
om zorg te dragen en verantwoordelijkheidsgevoel op te bouwen. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen 
met huisdieren socialer zijn en minder agressie vertonen. 
Vanuit huis komt niet ieder kind in aanraking met huisdieren. De school zou vanuit opvoedkundig 
oogpunt een dier kunnen nemen, waarbij de klas zorg draagt voor de verzorging. 
Geschikte dieren hiervoor zijn dieren die gemakkelijk te houden zijn, zoals vissen en knaagdieren, 
bijvoorbeeld konijnen en cavia’s. Aan te raden is meerdere dieren te nemen, zodat zij zich in het 
weekend niet vervelen. 
3. Dierenknuffel mee laten nemen 
Laat de kinderen hun knuffel meenemen naar school. De leerlingen kunnen er op Dierendag samen 
mee spelen. 
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Informatie over John de school goochelaar 
 

 
 
John en zijn huisdier Nancy het pratende stinkdier. 
 
John Negenkerken is de schoolgoochelaar voor de basisschool en 
geeft per jaar ongeveer 130 optredens voor kinderen in de leeftijd 
van vier tot en met twaalf jaar. 

Zijn voorstellingen zijn betaalbaar, educatief en vol humor, 
goochelen en buikspreken. 
 
U kunt John inzetten voor bijvoorbeeld: 
 
Sinterklaasfeest op school 
Meester- of juffendag 
Afscheid leerkracht 
De (her)opening van het schoolgebouw 
En zelfs workshops voor leerkrachten. 
Meer informatie over de activiteiten van John Negenkerken vindt u 
op: www.schoolgoochelaar.nl. U kunt ook bellen naar: 06-50574439. 

http://www.schoolgoochelaar.nl/


 
Voor de Kinderboekenweek is de speciale site: 
www.kinderboekenweekshow.nl (nog twee dagdelen vrij voor 2012) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze werkbladen zijn samengesteld door www.schoolgoochelaar.nl. 
 

http://www.kinderboekenweekshow.nl/
http://www.schoolgoochelaar.nl/

