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De Toverdokter

Heeft jouw aapje of beer een schaafwondje? Pijn in de buik? Een gescheurd oortje? Of is ze
verkouden? De Toverdokter lost het op. Deze dokter maakt alle knuffeldieren beter. Maar je
moet wel helpen!
Ieder kind is wel eens ziek of moet

Voorbereiding

naar de huisarts. Het verhaal van De
Toverdokter spreekt jonge kinderen
erg

aan.

Ze

kunnen

zich

goed

Introductie
Toverdokter

voorstellen dat hun knuffels ziek zijn.

Dieren beter
maken

Met dit boekje kun je de Toverdokter
samen met de kinderen beleven.

Verwerking

Zij spelen de hoofdrol in hun eigen
avontuur.
Veel plezier met De Toverdokter!
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Verzamel de
benodigde
spullen. Kijk
waar je de
activiteit kunt
doen.

15 minuten

Kies twee
of drie
activiteiten.

20 minuten

Besteed
aandacht aan
alle kinderen
en dieren.

15 minuten

De kinderen
Hele week
werken verder
met het
thema,
bijvoorbeeld
in een
doktershoek.

2016

Voorbereiding
Verzamel de benodigde materialen

Richt de Knuffel/doktershoek in

verschillende knuffeldieren

Een themahoek over dokters en

die de kinderen zelf meenemen.

knuffels kun je overal inrichten: op

extra knuffels of handpoppen 		

school, kinderopvang, voorschool of

van bijvoorbeeld een 		

peuterspeelzaal, maar ook bij je zelf

spin, een bij, een kraai.

thuis.

⬣⬣

een heksenmuts.

Richt de hoek in met doktersspullen,

⬣⬣

een (speelgoed of 			

heksenmutsen, toverketels, knuffels

echte) stethoscoop.

en

⬣⬣

een rol touw.

dokters.

⬣⬣

een toverketel (zelf maken

⬣⬣

⬣⬣

of kopen bij de feestwinkel).
⬣⬣

bekertjes.

⬣⬣

water.

⬣⬣

elastieken.

⬣⬣

blaadjes en stokjes.

leerdoelen:

kan

gewoon

op

de

over

(dieren)

De kinderen leren:
• de verschillen tussen ziekte
en gezondheid.
• met taal omgaan en met
elkaar communiceren.
• zorgen voor hun knuffels
• samen spelen.
• de leefwijze van een aantal
dieren.
• wat ‘ziek’ zijn betekent voor
dieren.
• het plezier van zoeken naar
mooie dingen in de natuur.
• zingen: ‘het heksenlied’ van
Sesamstraat.

Maak een dokterspraktijk
Dat

prentenboeken

grond

ergens binnen of buiten, aan een
picknickbank of een grote tafel.

Kies een buitenruimte
Een veilige plek waar je met de
peuters en kleuters buiten kunt
werken.
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We gaan op pad

Het kind en dier op bezoek
De kinderen mogen met hun dier bij
de dokter komen. Heeft het dier pijn

Kom binnen als dokter

aan z’n neusje? Moet het hoesten?

Presenteer jezelf met een heksenhoed

Een gebroken pootje? Prikkel de

op. Vertel dat je de toverdokter bent

fantasie van de kinderen: heeft het

en de dieren gaat beter maken. Ga

dier een spuitje nodig? Een pil? Een

samen met de kinderen in een kring

pleister? Een spalk? Een medicijn?

op de grond zitten met de dieren
voor je. Vertel dat de dokterspraktijk

Besteed hooguit twee minuten aan

‘geopend’ is. Wat roept een dokter

elk dier, zorg dat je de vaart er in

als je aan de beurt bent? ‘Volgende

houdt. Het ‘beter’ maken komt

patiënt’!

daarna.
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Kort gesprekje
Vraag de kinderen: wanneer is een dier ziek?
Verzin samen voorbeelden.

Wanneer is een kraai ziek?
Als hij geen nest kan bouwen bijvoorbeeld. Of niet kan poepen.

En Wanneer is een aap ziek?
Als hij niet kan klimmen.

En een spin?
Als hij geen web kan maken en geen insecten vangen.

Een mol?
Als hij niet kan graven.

Wat kun je er aan doen?
Je kunt de spin leren hoe hij een web kan maken. Je kunt
een medicijn maken. Je kunt de vleermuis laten zien hoe hij
moet jagen, en een mol hoe hij een holletje kan graven.
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activiteiten
Web maken voor de spin
⬣⬣

De kinderen staan in de kring.

⬣⬣

Ze gooien een bol touw naar elkaar, en blijven zelf het touw vasthouden.
Zo ontstaat een spinnenweb tussen de kinderen.

⬣⬣

Een kind is de spin. Deze mag met de spinnenknuffel in het midden van
het web gaan zitten.

⬣⬣

Een ander kind is de bij, die krijgt de bijenknuffel.

⬣⬣

De bij vliegt zich vast in het web, een beetje van de spin af.

⬣⬣

De spin komt in actie en probeert de bij te pakken.

⬣⬣

De bij kan nog net via de draden van het web bewegen.

⬣⬣

De kinderen die de spin en de bij spelen, moeten onder touwen doorduiken
om het pakkertje-spel te spelen.

⬣⬣

Ga net zo lang door, tot de aandacht verslapt.
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variant met peuters en dreumesen.
⬣⬣

Je kunt met groepjes peuters met
bolletjes gekleurde wol overal
spinnenwebben maken. Dit werkt
beter met hele jonge kinderen en
kinderen die echt moeilijk samen
spelen.

⬣⬣

Je maakt de spinnenwebben dan
tussen de struiken of bomen.

Extra:
Ga met de kinderen spinnenwebben zoeken met echte kruisspinnen daarin. Wat gebeurt
er als je het web aanraakt? Soms komt de spin op je af. Zijn er insecten in het web
vast komen zitten? Durf je de spin op je hand te laten lopen?
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Pleisters plakken/ spalken aanleggen
Een gewonde knuffel? Een pleister
doet wonderen! En een gebroken
been kan gespalkt worden. De
toverdokter weet raad!
Materiaal
⬣⬣

elastiekjes

⬣⬣

touwtjes

⬣⬣

blaadjes

⬣⬣

takjes

Sommige kinderen hebben hier wat
hulp bij nodig, maar de meesten
kunnen dit prima zelf.

medicijn maken
⬣⬣

Geef alle kinderen een bekertje waarin ze medicijn gaan maken.

⬣⬣

Doe een beetje water in elk bekertje.

⬣⬣

De kinderen gaan buiten kruiden en bessen verzamelen.

⬣⬣

De kinderen mengen hun verzameling in hun bekertje tot een medicijn.
(Het gaat vooral om de kleur en de geur van het drankje.)

⬣⬣

Stimuleer de kinderen om elkaars medicijn te ruiken.

⬣⬣

De kinderen geven het medicijn aan hun zieke knuffeldier.

beterschap
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De vleermuis jaagt s nachts op motten
(nachtvlinders). Maar hij heeft slechte
ogen. Hoe komt het dat hij nergens tegen
aan vliegt? En hoe kan hij zijn prooi
vinden? Kan hij misschien goed ruiken?
Heeft hij een brilletje? Of hele goede
oren?
een vleermuis stoot hele hoge geluiden
uit, deze weerkaatsen op de bomen en
ook op de nachtvlinders die rondvliegen.
Aan de echo hoort de vleermuis waar er
een nachtvlinder vliegt.

Oefen met de kinderen het
hoge geluid van de vleermuis.
Hoe hoog kan jij piepen?
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Vleermuisspel (voor kleuters) (geïnspireerd op ‘sharing nature’ van Joseph Cornel)
⬣⬣

Een kind is de vleermuis, hij of zij krijgt een blinddoek voor.

⬣⬣

De andere kinderen zijn motten.

⬣⬣

Je kunt het spel op twee manieren spelen:
⬣⬣

met een vleermuis, twee motten en de rest van de kinderen in
een grote kring waarbinnen het spel gespeeld moet worden.

⬣⬣

Of alle kinderen kunnen motten zijn, de vleermuis moet ze 		
dan over een groter terrein proberen te vangen.

⬣⬣

Kies een veilige plek uit met zand of gras.

⬣⬣

De vleermuis roept ‘mot, mot’,

⬣⬣

de andere kinderen die motten spelen roepen ‘vleer vleer’ terug. (Oefen
dit even zodat de kinderen begrijpen dat ze de vleermuis moeten
antwoorden en niet zelf ‘vleer vleer’ gaan roepen.)

⬣⬣

De vleermuis luistert waar de motten zijn en probeert ze te vangen.

⬣⬣

Een aantal kinderen krijgen de beurt om vleermuis te zijn.

⬣⬣

Stop ermee als de aandacht verslapt.
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Heksendans
Dit spel kun je spelen als afsluiting.
⬣⬣

De kinderen staan in een kring.

⬣⬣

Zet de toverketel in het midden.

⬣⬣

De kinderen doen hun eerder gemaakte medicijn in de toverketel.

⬣⬣

Een kind krijgt de toverhoed op en een stok om te roeren.

⬣⬣

De andere kinderen dansen om de toverketel heen en zingen het lied Zes
heksen.

⬣⬣

Na elk couplet neemt een van de kinderen een slok medicijn en verdwijnt.
Na elk refrein doen de kinderen nog wat bij de soep omdat die nog niet
goed is.

⬣⬣

Geef de kinderen steeds een opdracht: ‘het grootste blad dat je kunt
vinden’, ‘een paars bloemetje’, ‘een regenworm’, ‘korreltjes zand’.

⬣⬣

Of laat ze zelf wat bedenken.

⬣⬣

Aan het eind van het lied is de soep goed en komen alle kinderen weer
terug.

⬣⬣

De kinderen geven alle knuffels een slok van de geweldige toverdrank.

⬣⬣

De knuffels zijn nu beter en gaan vrolijk met de kinderen naar huis.
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Zes Heksen
zes heksen bij elkaar
maken een heel vreemd soepje klaar.
Ze dansen om de ketel, maar wat een pech,
eentje neemt een slok, Floep nou is ze weg!
Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij!
Die soep is nog niet goed, daar moet nog wat
bij.
Een verse regenworm!
vijf heksen bij elkaar… ..
heksen bij elkaar..…
drie heksen bij elkaar..…
twee heksen bij elkaar..…
één heksje lacht gemeen.
die soep is nu voor mij alleen.
Ze danst om de ketel, maar lacht te vlug.
Want daar zijn opeens, Floep de heksen terug!
spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij.
Wat een goeie soep, daar hoeft niets meer bij.
Bron: Sesamstraat
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Extra's
Andere activiteiten die je kunt doen rondom dit thema:
•
Maak een hol voor het knuffelkonijn
•
Graaf een tunnel voor de mol
•
Bouw een nest voor de kraai of een andere vogel
•
Maak een toverstok en verzin een wens over gezondheid

Verwerking
De kinderen willen waarschijnlijk verder spelen rondom het thema knuffels,
dokters, dieren, toveren.
Geef ze hiervoor de gelegenheid in de speciale doktershoek. Leg knuffels
neer, een stethoscoop, een spuitje (zonder spuit uiteraard), een toverketel,
lekker ruikende kruiden, een prentenboek over dieren en gezondheid.
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Werken vanuit een verhaal
Natuur is een Feest maakt verhalen
om de natuur te ontdekken. Deze
verhalen bied je interactief aan: De
kinderen spelen zelf de hoofdrol
in hun avontuur. De meeste jonge
kinderen

zijn

dol

op

avonturen

meemaken!

Maar misschien moet je hier zelf
wel een drempel voor over. Probeer
naar hartenlust uit. De kinderen
vinden het zelf al snel fantastisch.
Vind je het toch lastig? Je kunt ook
specialisten inhuren van Natuur is

In dit boekje staat het avontuur van
de Toverdokter omschreven. Kies

een Feest. Wij nemen de kinderen
graag mee het avontuur in!

zelf hoe je het invult. Je speelt de
‘rol’ van toverdokter. En je maakt
gebruik van handpoppen. Dit werkt
erg

goed

voor

jonge

kinderen.

Andere avonturen in deze serie:
• De schat van de zeerover
• Wakker worden
• Oer Volk Stoer Volk
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Wie zijn wij
Natuur is een Feest werkt voor particulieren, de kinderopvang en het
onderwijs. Voor particulieren verzorgen we vooral kinderfeestjes.
We bieden trainingen, lesmateriaal en begeleiding voor kinderen.

www.natuuriseenfeest.nl
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