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BADEENDJE BAS EN DE TROEP IN DE ZEE  - DIGITAAL PRENTENBOEK                    

LESDOELEN:  

De lesdoelen sluiten aan bij kerndoel 54 van ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ en  kerndoel 39 van ‘Oriëntatie 
op jezelf en de wereld’.

o De leerling maakt kennis met het thema Afval
o De leerling weet wat afval is, waar het vandaan komt en hoe met afval om te gaan
o De leerling leert met respect om te gaan met natuur en milieu
o De leerling leert eigen verantwoordelijkheid te nemen
o De leerling zingt alleen of in groepsverband een eenstemmig lied
o De leerling ervaart maat en tempo in muziek
o De leerling oefent met taalbegrip, letters, cijfers, classificeren, seriëren, kleuren

INHOUD:   

o Link Verborgen YouTube video: Badeendje Bas en de troep in de zee 
o Badeendje Bas en de troep in de zee Werkboekje; 12 bladzijden met leerzame en leuke activiteiten

YouTube video Badeendje Bas en de troep in de zee, preview

BADEENDJE BAS vliegt mee op de rug van Meeuw. Door een luchtkoprol van Meeuw valt badeendje 
Bas in een rivier en drijft langzaam met de stroming mee richting zee. Daar ontmoet hij Inktvis en 
Walvis. Walvis voelt zich helemaal niet lekker. Hij  klaagt over de troep in de zee en heeft buikpijn van 
al het plastic in zijn buik. Badeendje Bas wil heel graag helpen. De rommel moet uit de zee, vindt hij. 
Samen met zijn nieuwe vrienden bedenkt Badeendje Bas een plan ...

‘Badeendje Bas en de troep in de Zee’ is een prachtig natuur- en milieu educatie project voor kleu-
terleerkrachten van het basisonderwijs. 

Het  digitaal prentenboek ‘Badeendje Bas en de troep in de zee’ is onderdeel van een digitaal les-
pakket. De video van het verhaal duurt ongeveer 10 minuten en heeft kleurrijke illustraties, grappige 
animaties en 4 kinderliedjes. Ze zijn kort en eenvoudig van melodie en daardoor behapbaar voor de 
kleuter.

https://youtu.be/XAh43hBCkrU
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WERKBOEKJE                    

Naam: .........................................................................................
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Omcirkel de eerste letter van het woord.

e   r   n   p   z

b   d   r   m   g

t   n   b   e   w

a   i   m   o   r

l   r   k   b   a

z   a   p   r   t

k   s   r   a   p

eend

meeuw

walvis

inktvis

koning

zee

afval
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BADEENDJE BAS EN DE TROEP IN DE ZEE  - WERKBOEKJE                    
Rekenkleurplaat. 

Kleuren:

1 = geel
2 = rood
3 = blauw
4 = groen
5 = oranje
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