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Lessuggesties 
 
 

 
Doelgroep: 
 

 
De menselijke trekjes van dieren is geschikt voor 
kinderen vanaf zes jaar. Onderstaande 
opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen van 
groep drie tot en met groep acht van het 
basisonderwijs.  
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 
 

Inleiding 
 
U kunt een project rond het boek De menselijke trekjes van dieren inleiden door de 
leerlingen te laten nadenken over welke menselijke trekjes dieren hebben. Het gaat 
hierbij nadrukkelijk om karaktertrekjes niet om fysieke eigenschappen. 
 
Verdeel de klas in groepen van drie of vier leerlingen. Geef elke groep een placemat 
(zie bijlage). Zonder te overleggen schrijft elke leerling op welke menselijke trekjes zij 
denken dat dieren hebben. Ze schrijven hun antwoorden in één of meer van de 
trapeziums van de placemat.  
 
Na een paar minuten bespreken de leerlingen in hun groepje wat ze hebben 
opgeschreven. Vervolgens schrijven ze in de rechthoek in het midden de antwoorden 
die ze erg goed vinden en waar ze het samen over eens zijn.  
 
Op een afgesproken tijdstip presenteert een lid van de groep welke trekjes ze als groep 
in de rechthoek hebben opgeschreven.  
 
Vervolgens licht u er een menselijk trekje van dieren uit, namelijk het samenwerken. 
Dieren werken namelijk vaak samen. Soms om een prooi te pakken te krijgen en soms 
om juist uit de klauwen van een roofdier te blijven.  
 
Geef vervolgens elke groep een pak droge spaghetti en sneldrogende lijm. De opdracht 
is om samen van de spaghetti een brug te bouwen. Wanneer de brug klaar is, maakt u 
eerst een foto van de brug met de bouwers erbij, daarna gaat u testen welke brug het 
stevigst is. U doet dat door er gewichten op te plaatsen. Voor meer informatie over deze 
opdracht kunt u kijken op deze site. U kunt ook dit filmpje van schooltv laten zien.  
 
 

 

https://www.spelactief.nl/activiteiten/techniek-wetenschap/spaghettibrug-bouwen
https://schooltv.nl/video/bruggen-van-spaghetti-kan-spaghetti-een-baksteen-dragen/#:~:text=Bij%20de%20spaghettibrug%20werd%20het,brug%2C%20die%20veel%20kan%20dragen.
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Uitvoering  
 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de leerlingen.  
 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangeduid met de volgende symbolen: 
 
 
 
 
 

Observeer een dier 
 
In het boek De menselijke trekjes van dieren kun je lezen dat dieren veel dingen doen 

die mensen ook doen. Het gebeurt alleen vaak een beetje anders. Mensen en dieren 
moeten bijvoorbeeld allebei eten maar mensen koken hun voedsel en maken 
ingewikkelde gerechten terwijl dieren het eten rauw naar binnen werken. Mensen 
bouwen een huis om in te wonen; veel dieren bouwen een nest of graven een holletje 
om in te wonen.  
 
Misschien heb je zelf een huisdier. Heb je wel eens gezien welke dingen ze doen die jij 
zelf ook doet?  

 
 

Opdracht 
In deze opdracht gaan we goed kijken naar dieren, oftewel observeren. Vraag aan je juf 
of meester het werkblad De menselijke trekjes van dieren: observeren. Lees de 
onderwerpen die erop staan een keer goed door.  
 
Observeer nu een (huis)dier of bekijk dieren die voorkomen in een documentaire. 
Observeer vooral de manier waarop ze de dingen doen die op het werkblad worden 
genoemd.  
 
Op het werkblad staan acht ‘menselijke trekjes’ met daaronder telkens twee vakjes. In 
het ene vakje staat een afbeelding van een mens, in het andere vakje een afbeelding 
van een dier. Beschrijf in het vakje van de mensen hoe zij het ‘trekje’ uitvoeren. 
Beschrijf in het vakje van de dieren hoe zij dat doen.  
 
Let op: je mag zelf kiezen over welk dier je iets schrijft, het hoeft niet per se het dier van 
de afbeelding te zijn! Zet er wel bij welk dier je hebt gekozen.  
 
 

 
Bijen   
 
In het boek De menselijke trekjes van dieren kun je lezen hoe bijen boodschappen naar 
elkaar overbrengen door te dansen. Bijen zijn heel belangrijke dieren voor de natuur. 
Helaas zijn er elk jaar minder van.  
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Opdracht 

Je gaat de volgende opdracht maken over bijen. Ga naar deze website en bekijk het 
filmpje. Download vervolgens werkblad Help de bijen en vul die in.  

 

Voor de docent 

Deze les is ook heel geschikt om klassikaal te 
behandelen.  

 

 

 

Alternatieve opdracht  
Vraag aan je juf of meester het werkblad “Bouwplaat: BIJ”. Kleur eerst het lijfje en de 
vleugels van de bij in en knip de vormpjes daarna voorzichtig uit. Plak het hoofd op 

het lijfje. Plak daarna de vleugels op het lijfje.  

 

 

 

Emoties tonen 
 
Je kunt aan mensen vaak al zien wat ze voelen zonder dat ze iets hoeven te zeggen. 

In het hoofdstuk Vrolijk of verdrietig kun je lezen dat ook dieren emoties kunnen 
hebben. Sommige dieren hebben daar speciale gezichtsuitdrukkingen bij, net als 
mensen.  

  

Opdracht 

Maak een collage (plakwerkstuk) van foto’s waarop je dezelfde emoties bij verschillende 
mensen laat zien. Vraag een aantal familieleden en vrienden om de onderstaande 
emoties te tonen en maak er een foto van. Als je drie foto’s per emotie hebt, heb je 
genoeg.   

 

• Bang zijn 

• Blij zijn 

• Boos zijn  

• Verliefd zijn  

• Je vervelen 

• Verdrietig zijn  

• Iets afschuwelijk vinden 

• Interesse tonen 

• Iets niet snappen  

 

Plak dan de foto’s van elke emotie bij elkaar en schrijf eronder om welke emotie het 
gaat. Lijken de foto’s op elkaar? Bij welke emotie zie je de meeste verschillen?  

 

 

 
Rekenen  
 

https://basisonderwijs.online/lespakket-help-de-bijen-greenpeace.html
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In het hoofdstuk Superslim lees je dat er apen zijn die goed zijn in het oplossen van 
optelsommen. Ben jij ook goed in rekenen?  

 

 

 

Opdracht 

Vraag aan je juf of meester om het werkblad met optelsommen. Hoe ver kom je? Let 
op: De sommen worden steeds moeilijker. Gebruik een kladblaadje om de sommen uit 
te rekenen en schrijf daarna het antwoord op het werkblad.  

 

Voor de docent 

Het werkblad met de optelsommen bevat sommen 
voor alle groepen. Er zijn dus slechts enkele sommen 
die geschikt zijn voor een bepaalde groep. Als u wilt, 
kunt u uw leerlingen ook extra sommen geven die 
afgestemd zijn op hun persoonlijke rekenniveau.   

 

 

 

 

Zelfportret 
 
In het hoofdstuk Superslim staat dat intelligente dieren zichzelf kunnen herkennen in 
een spiegel. Dieren die minder slim zijn, denken dat de figuur in de spiegel een ander 
dier is.  

 

Opdracht 

Kijk eens goed naar jezelf in de spiegel en maak een zelfportret. In de bijlage staat een 
werkblad met een mooie spiegel. Teken daar je zelfportret in.  

 

 

 
 
Biografie schrijven van wetenschapstoppers 
 
In De menselijke trekjes van dieren lees je over een aantal wetenschapstoppers. Deze 
mensen hebben veel met dieren gewerkt en hebben onderzoek gedaan naar het gedrag 
van de dieren. De namen van de wetenschapstoppers zijn: Irene Pepperberg, Konrad 
Lorenz, David Attenborough en Jane Goodall.  

 

Opdracht 

Kies een van de wetenschapstoppers en schrijf er een biografie over. Een biografie is 
een verhaal over iemands leven. Je kunt de informatie uit het boek gebruiken maar je 
kunt vast nog meer vinden over het leven van de toppers in andere boeken of op het 
internet.  

 

Vraag aan je juf of meester om het werkblad Het leven van... Je kunt daar alle 
informatie op kwijt die je hebt gevonden.  
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Escaperoom 
 
In het hoofdstuk Problemen oplossen lees je over Stoffel de honingdas die keer op 

keer uit zijn hok wist te ontsnappen. Hoe moeilijk de oppassers het ook voor hem 
maakten, hij wist altijd wel een manier te vinden om weg te komen.  
 

 
Opdracht 
Denk je dat jouw klasgenoten net zo slim zijn als Stoffel de honingdas? Maak een 
escaperoom om te ontdekken of dat zo is!   

 
Bekijk dit filmpje van Het Klokhuis over hoe je een escaperoom kunt maken. Zorg 
ervoor dat jouw puzzels te maken hebben met het boek De menselijke trekjes van 
dieren.   

 
 

 
Leren onthouden  
 
In het hoofdstuk Leren en onthouden kun je lezen dat olifanten een supergoed 

geheugen hebben. Ze kunnen zelfs andere olifanten herkennen die ze al jaren en jaren 
niet meer hebben gezien.  

 
Opdracht 
Is jouw geheugen ook zo goed? Een goede manier om je geheugen te testen is door 
een spel te spelen waarbij je twee gelijke plaatjes bij elkaar moet zoeken. De plaatjes 
liggen omgekeerd. Je mag steeds maar twee plaatjes tegelijk omdraaien. Als je twee 
gelijke plaatjes vindt, mag je de plaatjes houden. Wanneer je het spel met anderen 
speelt is degene die aan het eind van het spel de meeste plaatjes heeft de winnaar.  
Zo’n spel ga je zelf maken. Vraag je juf of meester om het werkblad Leren onthouden 
en ga aan de slag. 

 
 

Ideeën om het spel moeilijker te maken 
 
Je kunt natuurlijk laten zoeken naar dezelfde plaatjes maar je kunt het ook iets 
ingewikkelder maken: 

 

• In plaats van twee gelijke plaatjes kun je ook twee verschillende 
plaatjes van hetzelfde dier gebruiken.  

• Je kunt ook een combinatie maken met op één kaartje een plaatje van het 
volwassen dier en op het andere kaartje het jong van het dier.  

• Je kunt ook een combinatie maken met op één kaartje een plaatje van het 
dier en op het andere kaartje de naam van het dier.  

• Je kunt op een kaartje de naam of een plaatje van een dier zetten en op 
het andere kaartje een feitje over dat dier.  

 
In de bijlagen vind je alvast wat voorbeelden van de verschillende manieren om 
het spel te spelen. Kies zelf welke manier je het leukst vindt.   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LPH329PoYfE
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Gebarentaal leren  
 
In het hoofdstuk Pratende dieren kun je lezen over de bonobo Kanzi. Hij kon door 

middel van gebaren duidelijk maken wat hij wilde.  
 
Mensen met een gehoorbeperking communiceren soms ook met gebarentaal. Ze 
gebruiken daar dan hun handen voor.  
 
 
Opdracht 
In gebarentaal bestaan gebaren voor diersoorten. Die gaan wij leren maken. Bekijk 
deze video waarin kinderen de gebaren voor heel veel diersoorten laten zien. Elk 
gebaar wordt een keer herhaald. De eerste keer ga je goed kijken en de tweede keer 
kun je het gebaar meedoen. Bekijk het filmpje nog een keer als je de gebaren nog niet 
helemaal goed kent.  
 
Ben je klaar om overhoord te worden? In de bijlage staan kaartjes met daarop alle 
dierennamen en de afbeeldingen van de woorden die in het filmpje voorkomen. Knip ze 
uit, leg ze op de kop en hussel ze goed door elkaar. Maak er een net stapeltje van en 
pak er dan een kaartje vanaf. Maak het gebaar voor het woord dat op het kaartje staat.  

 
Tip: Als je nog andere dieren wilt leren gebaren, kun je daar zelf kaartjes bij 
maken. Er zitten lege kaartjes bij het werkblad.  
 
 
    Voor de docent 

U kunt de gebaren ook klassikaal aanbieden. U kunt 
de gebaren daarna overhoren in spelvorm, 
bijvoorbeeld door het spel “Boem” te spelen.  
 
U neemt een aantal houten ijsstokjes en schrijft aan 
het uiteinde de namen van de dieren die de leerlingen 
hebben geleerd in gebarentaal. U kunt de namen 
meerdere keren gebruiken. Op twee of drie stokjes 
schrijft u het woord BOEM. Vervolgens zet u alle 
ijsstokjes in een beker zodat het woord niet zichtbaar 
is. De leerlingen pakken om de beurt een stokje en 
maken het gebaar dat erop geschreven staat. Als ze 
het goed hebben dan mogen ze het stokje houden. 
Als het antwoord fout is dan moet het stokje terug in 
de beker. Ongeacht of het antwoord goed of fout is, is 
de beurt na een gebaar voorbij. Als de leerling een 
stokje met het woord BOEM pakt, dan moeten alle 
stokjes die zij of hij verzameld heeft terug in de beker. 
Ook het stokje met het woord BOEM erop moet terug 
in de beker. Wie aan het eind van het spel – na 
bijvoorbeeld vijf minuten of als er nog maar vijf stokjes 
in de beker zitten – de meeste stokjes heeft verzameld 
is de winnaar.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=00H8m03lIvQ
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.  

Opgroeien   
 
In het hoofdstuk Opgroeien lees je dat sommige dieren vanaf het moment dat ze 

geboren worden al voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Er zijn ook dieren die nog een 
tijd bij hun ouders doorbrengen voordat ze zelfstandig door het leven kunnen gaan.   

 
 

Opdracht 
Vraag je juf of meester om het werkblad Opgroeien: jonge dieren en hun ouders. In het 
bovenste vak zie je tien plaatjes van jonge dieren staan. Schrijf de naam van het jong 
onder het plaatje. Om je te helpen staan de namen van de jonge dieren onder in het 
vak.  
 
In het onderste vak zie je tien plaatjes staan van volwassen dieren. Schrijf de naam van 
het volwassen dier onder het plaatje. Ook hier staan de namen weer onder in het vak.  
Zoek vervolgens het jong bij het volwassen dier. Zet het nummer van het jonge dier 
naast de letter van het oude dier. 
 
 

 
Quiz 
 
Heb je goed opgelet tijdens het lezen van De menselijke trekjes van dieren? Dan weet 

je al heel veel over een heleboel dieren.  
 
Opdracht 
Vraag aan je juf of meester de quiz over De menselijke trekjes van dieren. Als je alle 
vragen goed hebt beantwoord, vormen de eerste letters van de antwoorden de naam 
van een dier.  
 
 
     Voor de docent  

Er zijn verschillende versies van de quiz. Er is een 
versie met meerkeuzevragen, een versie waarbij de 
open vragen (en dus de antwoorden) in de goede 
volgorde staan en een versie waarbij de vragen door 
elkaar staan. De quizvragen zijn in alle gevallen 
hetzelfde.  
Kies de quiz die het meest geschikt is voor uw 
leerling.   

 
 
 

 
Trucjes  
 
In het hoofdstuk Slinkse trucjes lees je hoe sommige dieren trucjes uithalen om 

andere dieren te misleiden. Ze doen dit bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat andere 
dieren er niet met hun eten vandoor gaan of dat andere dieren hun jongen met rust 
laten.  
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Mensen halen soms ook trucjes uit. Soms zijn die gemeen, soms zijn ze ook grappig. Er 
zijn ook trucjes die je kunt doen waar andere mensen versteld van staan.  
 
  
Opdracht 
In dit filmpje vind je 27 trucjes (of experimenten) die je kunt doen waar anderen versteld 
van zullen staan. Kies er een paar uit die je gaat oefenen en laat ze daarna zien tijdens 
een presentatie.  

 
 

Voor de docent  
Bekijk het filmpje vooraf en kies enkele trucjes uit. U 
kunt ze bijvoorbeeld eerst zelf voordoen.  
 
 
 
 

Dansen 
 
Sommige dieren doen dansjes om te communiceren of om vrouwtjes te versieren. 

De blauwvoetgent stampt en trappelt heel wat af om de aandacht van de vrouwtjes te 
krijgen. Bijen doen ingewikkelde dansjes om boodschappen aan elkaar door te geven. 
En als een mannetjes- en een vrouwtjesfuut elkaar gevonden hebben dan maken ze 
met z’n tweeën een mooie dans.  
 
De meeste dieren kunnen alleen niet zo goed maat houden. Dat betekent dat ze niet 
goed op muziek kunnen dansen. Veel mensen kunnen dat wel. Hoe goed kun jij 
dansen? En de andere kinderen uit jouw klas?  
 
 
Opdracht 
Doe met een groep de Jerusalema challenge. Dat is een dansje op het liedje 
Jerusalema van Master KG. In dit filmpje krijg je uitleg hoe het dansje gaat. Oefen het 
met een groepje en maak er dan een filmpje van. Er zijn al heel veel groepen die dit 
dansje gedaan hebben.  
 
 

Voor de docent 
U kunt deze opdracht ook inzetten bij de gymles. 
Wanneer u het dansje wilt filmen en verspreiden, 
vraag dan in ieder geval toestemming aan de ouders. 
  

 
 
 

 
Werken met dieren 
 
In De menselijke trekjes van dieren kun je lezen over wetenschappers die veel met 

dieren hebben gewerkt. Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om met dieren te 
werken. Je kunt bijvoorbeeld ook dierenarts of dierenartsassistent zijn. Of  

https://www.youtube.com/watch?v=hFAkc0JKHPU
https://www.youtube.com/watch?v=o8ZHXpI1R64&t=175s
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schaapherder, imker, hoefsmid of boswachter. Als je liever niet met levende dieren 
werkt, kun je altijd nog taxidermist worden.  

 

 

Opdracht 

Er zijn dus een heleboel beroepen waarbij je met dieren kunt werken. Maar wat houden 
de beroepen eigenlijk in? En welke opleiding moet je daarvoor doen? Zoek die 
informatie op en schrijf wat je hebt gevonden op het werkblad Werken met dieren. Kies 
zelf nog een ander beroep waarbij je met dieren werkt. Geef ook aan of het jou wat lijkt 
om dit beroep te gaan uitoefenen.   

 

 

 

Megatekening van een dier 
 
Samenwerken is heel belangrijk in de dierenwereld. Door samen te werken worden 

veel dingen makkelijker en leuker.  

 

Opdracht 

Deze opdracht doen jullie met z’n achten. Vraag je juf of meester wat je precies moet 
doen.  

 

Voor de docent 

Dit is een groepsopdracht waarbij de klas in groepjes 
een grote tekening of collage van een dier gaat 
maken.  

Maak eerst een tekening van een dier op een A4’tje. 
Vervolgens vergroot u de tekening acht maal, zodat 
de tekening over acht A4’tjes is verdeeld. Geef iedere 
leerling nu een A4’tje met een deel van de afbeelding. 
In de bijlage vindt u een voorbeeld.  

De leerlingen voegen eerst de A4’tjes samen zodat de 
afbeelding helemaal duidelijk is. Vervolgens tekenen 
de leerlingen een achtergrond bij de tekening: er 
zullen namelijk A4’tjes zijn waar (bijna) niets op staat. 
Dan gaan de leerlingen aan de slag om de tekening in 
te kleuren.  

Als iedereen klaar is, worden de delen van de 
tekening weer samengevoegd tot een geheel. De 
megatekening kan dan worden opgehangen.  

 

Tip: De leerlingen kunnen voor het invullen van de 
afbeelding naast de gebruikelijke materialen zoals 
kleurpotloden, viltstiften of verf ook gebruik maken van 
bijvoorbeeld gekleurd papier of stof.   
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Schrijf een verhaal 
 
Stel je voor dat een van dieren uit het boek De menselijke trekjes van dieren op 

een dag wakker wordt en opeens in de gedaante van een mens is veranderd. Hoe zou 
hij reageren op wat hij in de spiegel ziet? Hoe brengt hij zijn dag door? Kleedt hij zich 
aan? Hoe komt hij aan eten? Hoe reageren andere mensen op hem?  
 
 
Opdracht 
Schrijf een verhaal van ongeveer 350 woorden over een dag in het leven van een dier 
dat wakker wordt als mens. Verzin er ook een pakkende titel bij.  
 
 

Afronding 

U kunt het project rond het boek De menselijke trekjes van dieren afronden door 
bijvoorbeeld een ochtend/middag in te ruimen waarbij de leerlingen het werk dat ze 
gemaakt hebben presenteren aan hun klasgenoten. Het is ook leuk om ouders, familie 
en andere belangstellenden daarvoor uit te nodigen. Voor de allerkleinsten is het leuk 
als ze verkleed als dier op school komen.   

Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor het 
werk van de leerlingen ingeruimd wordt.  

 

 

 

 

 

 

.  
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BOUWPLAAT “BIJ” 
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Leren onthouden  
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Antwoorden  
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Antwoorden: opgroeien 

1. Lam, 2. Big, 3. Puppy, 4. Baby, 5. Veulen, 6. Kalf, 

7. Pul, 8. Welp, 9. Kitten, 10. Kuiken 

A. Poes, B. Varken, C. Schaap, D. Kip, E. Leeuw, F. 

Paard, G. Mens, H. Koe, I. Hond, J. Eend  

1 + C, 2 + B, 3 + I, 4 + G, 5 + F, 6 + H, 7 + J, 8 + E, 9 

+ A, 10 + D  
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