
Het Dierenbos is Ziek!

“Ziek zijn-bundel” voor Oudste Kleuters en 1e graad Lager Onderwijs 

1. Kijk, combineer, knip, kleef … PUZZEL! 
Op ieder puzzelstukje staat een symbooltje. 
Kijk op de kijkkaart.  
Ieder symbooltje heeft een bijhorende tekening. Knip het 
puzzelstuk nu uit en kleef het op de juiste tekening op de 
puzzelkaart.  
Als je het juist gedaan hebt zul je 4 puzzeltjes gemaakt 
hebben. 
De oplossingskaart zit er ook bij. 
 
 
 

2. Een dokterstas vol woordzoekers 
Woordzoekers in 4 niveaus. 
Zoek de woorden naast de afbeeldingen in het rooster van 
de dokterstas.  
Van zeer eenvoudig tot best pittig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
*klik op de titels om onmiddellijk naar de pagina te gaan



3. In de wachtzaal van de dokter … 
Het is druk in de wachtzaal van Dokter Beer. 
Alle rijen zitten vol. Of neen, helemaal op het einde is nog 
een stoeltje vrij. 
Kijk goed naar de reeksen, knip het juiste dier uit en kleef 
op de laatste stoel in de rij! 
Er is ook een versie in zwart-wit bijgevoegd zodat je die 
nog kan inkleuren als je dat graag doet! 
 
 

4. De dokter SCHRIJFT bedrust voor … 
Schrijfmotoriek. 
Muis lig ziek in bed. 
Zijn dekentje is een beetje saai. 
Ga over de stippellijntjes met je stiften of potloden. 
Je mag kiezen of je de patroontjes achteraf ook nog 
inkleurt. 
 
 

5. Tuut! Taa! Tuut! Taa! Daar komt de 112 … 
Het internationale noodnummer is 112. 
Na deze oefening vergeten de kinderen dit nooit meer. 
Knip de afbeeldingsrondjes uit en kleef ze op de juiste 
schaduwbeelden waarmee de 112 cijfers gevuld zijn. 



6. Virussen gespot … 
Arme zieke beer! Hij wordt omsingeld door virussen. 
Maar waar zitten ze overal? 
Combineer letter en getal, knip het virus uit en kleef bij de 
juiste combinatie. 
Veel beterschap, Beer! 
 
 
 

7. Er zijn 8 wachtenden voor U … 
De rij patiënten van Dokter Beer groeit aan. 
Er komt telkens eentje bij … 
Knip de kaarten uit en kleef op in oplopende volgorde. 
De 1e patiënt staat er al … die moet je dus niet meer op 
kleven. 
 
 

8. Het is groot, snel en maakt lawaai … 
Als je de stippen van 1 tot 26 met elkaar verbindt dan zul 
je zien wat de oplossing is … 
Start bij de groene stip en eindig bij de rode stip. 
Tuuuu, taaaaaa! 

Veel plezier en … 

STAY SAFE!


