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Thema
Duur
Werkvorm
Samenvatting
Materiaal
Verloop

Bron

Huisdieren
90 minuten
Groepen van 5
Dit is een les over het beschrijven van huisdieren. Deze kan als
inleiding worden gebruikt bij de taak over Dieren zoeken een baasje
• dia met voorbeeldzinnen
• werkblad 1 en 2 voor elk groepje van 5
De leerkracht laat de zinnen zien. U verdeelt de klas in groepjes van 5
leerlingen. De leerlingen verzamelen eerst de huisdieren die ze
kennen en bespreken hoe ze deze kunnen beschrijven. Op werkblad 1
noteren ze de eigenschappen. Op werkblad 2 beschrijven ze de
verzorging en bespreken ze de voor- en nadelen van elk huisdier. Dat
kan natuurlijk per leerling verschillen. Die bespreekt de leerkracht
afsluitend plenair.
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Huisdieren beschrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn dier heeft vier poten.
Mijn dier is twee/drie / … tien weken/maanden oud.
Hij / zij heet …
.
Mijn dier (hij/zij) slaapt in een mand / in bed / buiten /in een kennel / in een kooi.
Mijn dier (hij/zij) kan hard lopen.
Mijn dier (hij/zij) eet veel.
Mijn dier kan praten (soms, vaak, altijd, nooit).
Mijn dier kan vliegen.
Mijn dier (hij/zij) kan goed / geweldig klimmen.
Mijn dier is klein / groot / zwart / wit / blauw / groen / geel / gekleurd
Mijn dier (hij/zij) speelt / knuffelt graag.
Mijn dier speelt / knuffelt niet graag.

Huisdieren verzorgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn dier drinkt melk.
Mijn dier (hij/zij) drinkt water.
Mijn dier (hij/zij) drinkt ’s avonds melk.
Mijn dier drinkt ’s morgens water.
Mijn dier vind melk/water lekker.
Ik moet ’s morgens / ’s avonds / ’s middags met haar/hem/mijn dier lopen.
Ik moet ’s morgens / ’s avonds / ’s middags haar/hem/mijn dier eten geven
Ik moet ’s morgens / ’s avonds / ’s middags de kattenbak schoonmaken
Mijn dier (hij/zij) houdt van schoon.
Mijn dier (hij/zij) gaat niet naar de WC.
Mijn dier (hij/zij) speelt ’s middags graag.
Ik speel ’s middags met haar/hem/mijn dier.

Voor- en nadelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ga graag met haar/hem/mijn dier lopen.
Ik ga niet graag met haar/hem/mijn dier lopen.
.
Ik hoef ’s morgens / ’s avonds niet met mijn dier/haar/hem te lopen.
Ik maak de kattenbak graag schoon.
Ik maak de kattenbak niet graag schoon.
Ik hoef de kattenbak niet schoon te maken.
Een papagaai praat veel.
Mijn dier zegt niets.
Mijn dier (hij/zij) wil nooit spelen.
Ik hoef geen twee/drie keer eten geven.
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Werkblad 1
Huisdier

Huisdier beschrijven
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Werkbad 2
Huisdier

Huisdier verzorgen

Voor- en nadelen

