
Wie hoort waar thuis?  MATERIALEN:  

Zelf te voorzien:  

 Notitieblaadjes 

 schrijfgerief 

Te printen en verwerken:  

 dierenkaartjes recto-verso te printen en uitknippen   

(1 set per 4 spelers) 

 plattegrond, printen en lamineren (1 per 4 spelers) 

 Opdrachtenkaart 1 x printen per 4 spelers 

 Oplossingsfiche   

Bronnen afbeeldingen:  

 http://www.uidownload.com/files/707/684/884/flat-

pretty-animals-with-leaves-zoo-tickets-thumb.jpg 

 Dieren in de correctiesleutel: http://pngimg.com 

 

Deze coöperatieve spelvorm leert de spelers samenwerken en het belang van een goede communicatie. 

Afhankelijk van de leeftijd van de spelers kan dit nadien besproken worden.  

Het spel bestaat uit 2 opdrachten op afzonderlijke spelfiches. Deze worden in volgorde na elkaar gespeeld 

en bestaan respectievelijk uit een spelfase en een reflectiemoment.  

!! De oplossingsfiche is een voorstel tot oplossing. Om alle kaartjes te behandelen zullen de spelers out of 

the box moeten denken.  

Origineel spelidee naar: Penny UR, Teaching listening comprehension, Camebridge University press, 1984 en 

uitgewerkt door Lies Vermant voor Level21, Niets uit dit spel mag daarom zonder expliciete toestemming 

worden gebruikt  of herwerkt!  



Achtergrond dierkaartje 



Voorzijde dierenkaartjes 

De giraf krijgt 

binnenkort een jong en 

heeft dus een rustige 

plaats nodig 

Éen van de leeuwen is 

gestorven. Er is nog 

maar 1 leeuw over.  

Kleine kinderen zijn bang van 

krokodillen en vinden het dus 

niet leuk dat de krokodillen de 

eerste dieren zijn die ze te zien 

krijgen.  

Er is pas een jong 

pandabeertje 

aangekocht 

De apen maken zoveel 

lawaai dat de andere 

dieren er zenuwachtig 

van worden 

De kameel verspreidt 

een nogal 

onaangename geur 

De roofdieren zitten beter 

niet in de nabijheid van 

hun natuurlijke prooien 

(rendieren) 

Er is geld beschikbaar voor de 

aankoop van 2 diersoorten, 

ofwel 2 wolven, ofwel 4 

flamingo’s ofwel een koppel 

rendieren 

Er mogen geen lege 

hokken zijn 



Achtergrond dierenkaartjes 

Het nijlpaard heeft veel 

water nodig 
Pinguïns zijn grappig 

om te zien 

De directeur wil veel volk 

lokken met twee 

koalabeertjes die voor twee 

maanden op bezoek zijn 

De olifant trompettert 

soms erg luid 

De ijsbeer neemt in de 

zomer graag een koude 

douche 

Één kooi wordt 

omgebouwd voor 

aquariums voor 

tropische vissen 

De kangoeroes hebben net 

kleintjes. Als je goed kijkt 

zie je hun kopjes boven de 

buidel uitsteken 



Opdrachtkaarten 

OPDRACHT 1:  
1. Verdeel de dierenkaartjes onder de spelers zodat elke speler evenveel kaartjes heeft. Iedere speler mag zijn 

kaartjes bekijken, je mag doorvertellen of vertellen wat er op staat maar je mag deze kaartjes aan niemand 
anders laten zien.  

2. Het probleem: “De huidige indeling van de hokken in de zoo voldoet niet meer. Er zijn ook een aantal nieuwe 
ontwikkelingen. Daarom wil de directeur een herindeling van de zoo. Jullie moeten advies geven aan de 
directeur. Bespreek samen een geschiktere indeling en geef aan welke van de 3 vernoemde dieren kunnen 
aangekocht worden. 1 iemand schijft het plan op.  

OPDRACHT 2:  
1. Controleer jullie plan aan de hand van de oplossingskaart 

2. Bespreek hoe het samenwerken verlopen is. Hier zijn enkele hulpvragen:  
- Wat ging er moeilijk, of wat liep er minder goed? 
- Waar waren jullie als team erg sterk in? Waar kunnen jullie als team nog aan werken?  

3. Geef elk teamlid een compliment over de samenwerking 



INGANG 



INGANG 


