
Peuterpret: dierentuin
We hebben de leukste, grappigste en liefste dierenfilmpjes verzameld 
in één afspeellijst. Van levensechte computeranimatie tot grappige 
ouderwetse tekenfilmstijlen, alles komt langs in de Peuterpret 
Dierentuin! 

We gaan langs bij honden, giraffen, vogels, rupsen en luiaarden in 
deze prijswinnende korte films. De kortste film duurt anderhalve 
minuut en de langste ongeveer negen minuten, dus er zit altijd wat 
tussen voor een fijn (kort) filmmoment. Of kijk ze allemaal achter 
elkaar voor de ultieme dierentuinbeleving. #dierentuin #animatie 
#prijswinnendefilmpjes #dierenpretAfspeellijst

In deze lastige periode zonder crèche en opvang, zonder dierentuin en museum en 
zonder uitstapjes naar het theater of filmhuis, kan het moeilijk zijn je kleintjes te 
vermaken. Natuurlijk wordt er wat afgeknutseld en afgewandeld en maken jullie er tóch 
een gezellige tijd van. Maar, soms moet je ook zelf even iets doen (al is het maar een 
ongestoord toiletbezoek). Daarom hebben we een aantal leuke online filmpjes voor je op 
een rij gezet. Zeker de moeite van het proberen waard als de liedjes van Paw Patrol en 
Bumba je de neus uit komen ;)

Al deze films kun je gratis thuis kijken en zijn speciaal geselecteerd voor kinderen 
van 2 en 3 jaar. Wij hebben alle films ook langs de didactische leerlijn van Netwerk 
Filmeducatie gelegd, zodat je zeker weet dat je kinderen niet alleen naar leuke, maar 
ook naar verantwoorde filmpjes kijken. Achter elke filmtitel vind je ook meteen de 
exacte lengte, inclusief aftiteling, van de film.

Als laatste willen we je er ook nog op wijzen dat onze collega’s van Cinekid en Pathé 
de hele maand januari élke dag een gratis kinderfilm streamen op Pathé Thuis. Wel 
even opletten: de meeste films in deze reeks zijn pas voor kinderen vanaf 6 jaar oud.

We wensen jou en 
de kleintjes heel veel 
kijkplezier en... hou vol!

Beste leuke, lieve, 
creatieve ouders en begeleiders.

https://vimeo.com/showcase/8004513
https://vimeo.com/showcase/8004513


Animanimals 
3:38 min per film

Animanimals is een vrolijke animatieserie waarin steeds een ander dier 
centraal staat. Heel leuk getekend en heel herkenbaar, over dieren 
met hun kleine eigenaardigheden. In elk filmpje ga je op een grappig 
en absurd avontuur met je favoriete dieren. Tijdens elk avontuur 
leert het dier een kleine les over het leven. Een animatieserie zonder 
dialoog die je peuter gegarandeerd laat lachen! #giraf #wolf #koe 
#zitjouwfavorietediererbij?

Afspeellijst

Ted Sieger’s Molly Monster 
1 u 12 min

Een betoverend en fantasierijk avontuur over Molly Monster, die er 
dolgraag bij wil zijn als haar nieuwe zusje of broertje uit het ei kruipt 
dat mama heeft gelegd. Maar dat gebeurt ver weg, achter de Wilde 
Heuvels. Als papa en mama haar cadeau voor de baby vergeten, begint 
Molly aan een avontuurlijke reis naar ei-eiland. Daar wordt ze herenigd 
met haar ouders en haar nieuwe mini-monster broertje of zusje. 
#nieuwebaby #monsterlol #eieieiland

Film bekijken

De Sneeuwman 
25:29 min

Het magische verhaal over een jongen en zijn sneeuwman die om 
middernacht tot leven komt. De twee beleven vervolgens een 
nacht vol avonturen. De Sneeuwman van Raymond Briggs is een 
klassieke winterfilm met mooie, zachte tekeningen, gebaseerd op 
Briggs’ gelijknamige bestseller. De prachtige muziek zal iedere ouder 
herkennen en ieder kind opnieuw inpakken. Niet voor niks een 
klassieker. #winter #sneeuwman #sneeuwpret #klassieker

Film bekijken

Vragen of meer weten over filmeducatie? Bel, app of mail ons! 
post@filmhubzuid.com
West-Brabant: Joni 06 55 69 10 66
Oost-Brabant: Maaike 06 23 41 54 37
Limburg: Yves 06 48 35 57 21

https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE&list=PLRERRyVDa16P34C-ffyoOm0C28ts-O-Ph
https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE&list=PLRERRyVDa16P34C-ffyoOm0C28ts-O-Ph
https://vimeo.com/410190891
https://vimeo.com/410190891
https://www.youtube.com/watch?v=vGDTAB4Ubqo
https://www.youtube.com/watch?v=vGDTAB4Ubqo
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