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Op elke bladzijde staat een ander boerderijdier. Als je
drukt op het tabje aan de zijkant van het boek hoor je
welk geluid dit dier maakt. Op de laatste pagina staan
de dieren samen afgebeeld en hoor je de geluiden één
voor één: welk geluid hoort bij welk dier?

Speel- en voorleestips
Boeken vol dieren nodigen uit om bij te zingen, te spelen en geluiden te maken.
Hendrik de haan maakt elke ochtend iedereen wakker: kukeleku!
Zing het lied:
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veren?
Of staat jou de kleur niet aan?
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn haan?
Klaartje de koe wandelt door het gras: meuh!
Patsy het paard galoppeert in de wei: hihihi! Hihihi!
Maak klikklak geluiden met je tong, traag en snel. Laat je kind paardrijden op je schoot. Zeg ondertussen
het versje:
Zo gaat het damespaard, het damespaard, het damespaard.
Zo gaat het damespaard, het damespaard…
Zo gaat het herenpaard, het herenpaard, het herenpaard.
Zo gaat het herenpaard, het herenpaard…
Zo gaat de boerenknol, de boerenknol, de boerenknol.
Zo gaat de boerenknol, de boerenknol…
Oeps… gat in de weg!
Bij het gat in de weg doe je je benen een beetje open (houd je kindje goed vast).
Seraﬁen het schaap knabbelt de hele dag op gras: mèèèh! Mèèèh!
Terwijl je het schaapje in het boek aait kan je dit liedje zingen:

Schaapje, schaapje, heb je witte wol
Ja baas, ja baas, drie zakken vol
Eén voor de meester en één voor zijn vrouw
Eén voor het kindje, dat bibbert van de kou
Schaapje, schaapje, heb je witte wol
Ja baas, ja baas, drie zakken vol!
Speel met boerderijdieren en blokken: maak een huisje voor elk diertje!

