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Mee met de dierenambulance | Bibi Dumon Tak
Bundeling van We gingen achter de hamsters aan en

We gingen op krokodillenjacht.

Doelgroep groep 5 t/m 8 (9 - 12 jaar)
• Dieren
• Dierenambulance
• Goede doelen
• Gedichten maken
• Dieren observeren

Inhoud van het verhaal
De dierenambulance helpt alle dieren in nood. Door heel Nederland, iedere regio heeft
zijn eigen ambulance. Er werken veel mensen die geholpen worden door vrijwilligers.
Schrijfster Bibi Dumon Tak liep een jaar lang mee met de dierenambulance en schreef er
twee boeken over: We gingen achter de hamsters aan en We gingen op krokodillenjacht.
Deze twee boeken zijn nu gebundeld in Mee met de dierenambulance. Bibi Dumon Tak kan
als geen ander spannend en meeslepend vertellen over alle belevenissen. Je leeft helemaal
mee met de gekko’s tussen de bananen, de rode kat onder de motorkap en… heeft ze nu
werkelijk een krokodil gevangen? In overzichtelijke hoofdstukken neemt ze je mee in de
dierenambulance, hierdoor kun je steeds een hoofdstuk per keer lezen en bespreken.
! waarschuwing vooraf, de verhalen zijn soms best aangrijpend of zielig en niet met alle
dieren loopt het goed af. Lees daarom vooraf altijd eerst zelf het verhaal en beslis of het
voor jouw groep geschikt is.
Meer dierenboeken op Leesplein.nl
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=2&forward=1&id=119

Werkvormen
Voorlezen

Lees eerst de inleiding voor aan de kinderen. Wat is een dierenambulance
eigenlijk? Kies een verhaal en lees dat eerst voor en laat de foto’s aan
de kinderen zien. Gaat het over dieren die ze kennen? Hebben ze zelf
ook wel eens zoiets meegemaakt? Vertel eens!

Sterke verhalen

In het hoofdstuk Sterke verhalen gaat het over ex-politiehond Laika
die ondanks haar pensioen nog altijd aanslaat wanneer ze drugs ruikt.
Bibi vraagt zich hardop af of dit nu een sterk verhaal is, of werkelijk
waargebeurd. Praat met de kinderen verder over sterke verhalen.
Wat zijn dat? Vertellen ze zelf wel eens? En zijn ze dan helemaal niet
waar of een beetje waar en dan sterk overdreven. Misschien kunnen
jullie een rondje Sterke verhalen vertellen doen.

Goede verhalen

Bibi begint veel verhalen met min of meer hetzelfde begin. Een eerste
zin met ‘we’ en een aanduiding van het weer of de omstandigheden van
die dag en het komende dierenprobleem. Daarna schrijft ze met wie ze
op pad ging: Goof en ik, Tessa en ik, Evy en ik, Jim en ik. Het is een
handige manier om je als lezer meteen in het verhaal te trekken, alsof
je er zelf bij bent. Kunnen jullie dat ook? Maak met de kinderen verschillende verhaalbeginnetjes, lees ze aan elkaar voor. Door welke beginnetjes
wil je meteen verder luisteren?

Fictie/ Non-fictie

Naast de verhalen over de avonturen die Bibi meemaakt op de dierenambulance staan er ook stukjes in die meer achtergrondinformatie geven.
Over de dierenambulance zelf, over onderkoeling is, over vallende katten.
Maak met elkaar een presentatie over een onderwerp uit het boek of een
eigen onderwerp. Wie weet ergens veel vanaf? Kan de presentatie ingeleid worden met een goed verhaal?

Goede doelen

In dit boek wordt de dierenambulance gevolgd. De dierenambulance
wordt betaald door de gemeente en ze krijgen vaak maar weinig geld.
Daarom werken er ook veel vrijwilligers. Praat met de kinderen over
verschillende goede doelen en vrijwilligers. Welke vrijwilligers kennen
ze nog meer?

→ misschien kunt u op bezoek bij een dierenambulance in de buurt? Of kan de ambulance
een gastles verzorgen? Zoek lokaal contact en bespreek de mogelijkheden. Misschien kunnen
de kinderen na afloop een inzamelactie voor de dierenambulance houden?

Dierengedichten maken
Materialen

Tekenpapier en schrijfpapier / pennen en (kleur)potloden

Voorbereiding

Leg alle materialen klaar / zoek het boek Fluit zoals je bent op.
Zoek andere gedichtenboeken, bijvoorbeeld Superguppie.

Tijd

60 minuten

Uitvoering

Een boek met zulke mooie dierenverhalen, vraagt om verdieping. Over
dieren zijn prachtige gedichten geschreven. Kijk eens bij het boek Fluit
zoals je bent: https://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/fluitzoals-je-bent Laat de kinderen een kort gedicht over een dier tekenen
en schrijven. Welke vorm kiezen ze? Je kunt bijvoorbeeld denken aan
een elfje: http://www.gloeidraadjes.nl/jouw-eigen-dierenelfje-dichten/
Om op ideeën te komen voor een gedicht kun je eerst woorden verzamelen rondom het dier. Maak een woordweb met het gekozen dier in het
midden en schrijf daarom heen woorden die passen bij het dier: hoe voelt
het aan?, hoe ruikt het dier?, hoe ziet het dier eruit? Wat voor geluid
maakt het? Daarna kun je gemakkelijker aan een gedicht beginnen.
Lees hardop de gedichten voor en geniet van elkaars vondsten. Vergeet
niet de gedichten en tekeningen op te hangen.

Dieren observeren
Materialen

Het boek Bibi’s doodgewone beestenboek van Bibi Dumon Tak /
Loepjes / doorzichtige potjes / tekenpapier en potloden.

Voorbereiding

Zet de spullen klaar / reserveer diverse boeken over kleine dieren voor
kinderen bij de bibliotheek.

Tijd

30 tot 60 minuten

Uitvoering

Lees enkele verhalen uit het boek voor en vertel dat jullie zelf gaan
onderzoeken welke dieren er rondom de BSO leven. Welke dieren
denken de kinderen dat ze tegen kunnen komen?
Vervolgens gaan jullie naar buiten; op zoek naar dieren en/of dierensporen. U kunt de dieren, voorzichtig!, heel even in een potje doen zodat
jullie ze kunnen bekijken en bespreken. De kinderen kunnen de dieren
natekenen. Uiteraard doen jullie het dier geen pijn en zetten jullie het na
de observatie weer netjes terug. Maken jullie een boekje over de dieren
bij de BSO?

Voor nog meer ideeën
Lesbrief van Vooruit met Voorlezen:
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/1707101%20DEF%20Lessuggesties%202017.pdf
Soortgelijke boeken
• Stem op de okapi | Edward van de Vendel en Martijn van der Linden
• Winterdieren | Bibi Dumon Tak
• Bibi’s doodgewone beestenboek | Bibi Dumon Tak
• Bibi’s bijzondere beestenboek | Bibi Dumon Tak

