
LESSUGGESTIES 
De wereldgeschiedenis in 100 dieren 

Simon Barnes 

Frann Preston - Gannon 

 

ISBN 978 90 477 1388 3 

Prijs €16,99 

 
 

Uitgeverij Lemniscaat 

Lessuggesties door De Gouden Zebra 



De wereldgeschiedenis in 100 dieren 

In zijn beroemde boek The History of the World in 100 Animals beschreef journalist en auteur 
Simon Barnes de 100 dieren die de belangrijkste rol hebben gespeeld in onze 
wereldgeschiedenis, en die hebben bepaald hoe wij naar de natuur om ons heen kijken. Nu heeft 
hij zijn verhalen over deze 100 dieren herschreven voor kinderen. In dit boek ontdek je hoe mens 
en dier al hun hele bestaan verbonden zijn en iedereen aansporen om nog beter voor onze 
prachtige, wonderlijke, kwetsbare planeet te zorgen. 

We laten de leerlingen de verhalen uit de geschiedenis speels ontdekken, halen eigen 
ervaringen en gedachten over het dierenrijk op en gaan, geïnspireerd door het gedrag van dieren, 
creatief aan de slag.  

De opdrachten in de lesbrief zijn afgestemd op kinderen vanaf groep 5. 

Opdracht 1. Introductie  

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal 
• Maak een paar kopietjes van de inhoudsopgave van het boek als je deze opdracht 

in tweetallen wilt uitvoeren. 

Over een ooievaar gaat het verhaal dat hij baby’s bezorgt bij mensen. Voor een muis zijn veel 
mensen bang. Welke vooroordelen hebben we nog meer over dieren? 
 

1. Laat de inhoudsopgave met 100 dieren zien. Vraag één leerling vooraan de klas 
en met zijn/haar vinger over de inhoudsopgave te gaan. Een andere leerling krijgt 
de opdracht ‘stop’ te roepen. Bij stop leest de leerling de naam van het dier voor. 

2. Bespreek klassikaal de volgende vragen: 
a. Wat is je allereerste gedachte bij het dier? 
b. Ken je verhalen, sprookjes, films of prentenboeken over het dier? 
c. Welk beeld hebben mensen over dit dier? Is dat in de loop van de jaren 

veranderd? 
d. Gebruiken mensen het dier ergens voor? En vroeger? 
e. Welke feiten ken je over dit dier? (Waar leeft het? Wat eet het? Door wie 

wordt het gegeten?) 
3. Herhaal dit met verschillende dieren. Vraag dan naar welk dier de kinderen het 

meest nieuwsgierig zijn en lees het bijbehorende hoofdstuk voor.  



Opdracht 2. Wapenschild  

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal, in tweetallen en individueel. 
• Pak hoofdstuk 1 over de leeuw erbij. 
• Zet filmpje over een ridder van Schooltv klaar: https://schooltv.nl/video/hoe-zag-

de-kleding-van-ridders-eruit-in-het-harnas/ 
• Gebruik werkblad 1 & 2 
• Verder nodig: computer en internet; 
• A4 vellen papier en kleurplotloden, vetkrijt of verf  
• Bronnen: https://www.docukit.nl/spreekbeurt/wapenschilden, 

https://historiek.net/heraldiek-betekenis-wapenkunde/85154/ 

 

1. Lees samen hoofdstuk 1 over de leeuw. Bespreek kort met de leerlingen wat een 
wapenschild is. Maak hiervoor gebruik van onderstaande informatietekst en de 
aflevering van Schooltv over hoe ridders er vroeger uitzagen. 

Info Wapenschild 
Familiewapens, waaronder een wapenschild, stammen uit de middeleeuwen. Het waren 
eerst ridders en mensen van adel die wapenschilden maakten en decoreerden met fraaie 
afbeeldingen, opvallende kleuren en specifieke symbolen, zoals dieren. Dit vertelde iets 
over de drager van het schild. Zo kon men zich als ridder tijdens duels en toernooien 
onderscheiden. In de dertiende eeuw kregen ook gilden, belangrijke families, steden en 
landen een wapen. Na de riddertijd bleven de wapentekens bestaan. Ze werden 
opgetekend in wapenboeken. Dat had voordelen, want de tekenaar kon er van alles bij 
tekenen. De wapenschilden op papier werden uitgebreid met wapenhelmen, kronen en 
andere versieringen. 

2. Bekijk samen het wapenschild van Nederland op werkblad 1. Dat werd voor het 
eerste gebruikt in 1815 door Koning Willem I. Laat de leerlingen het wapenschild in 
tweetallen bestuderen en de bijzonderheden opschrijven. Wat valt ze allemaal op 
aan het wapenschild? 
De leeuw op dit schild ziet er al veel ingewikkelder uit dan de leeuwen op schilden 
van ridders uit de middeleeuwen. Al heel vroeger was de leeuw symbool voor kracht 
en bescherming. Mensen waren onder de indruk van de uitstraling van de leeuw en 
vergeleken zich graag met een dier. 

https://www.docukit.nl/spreekbeurt/wapenschilden
https://historiek.net/heraldiek-betekenis-wapenkunde/85154/


3. Laat de leerlingen nu in tweetallen de andere vier wapenschilden bekijken en de 
bijzonderheden opschrijven. Welke dieren en symbolen komen ze tegen? Ze mogen 
voor de betekenis van de symbolen zoeken op internet. 

4. Vraag de leerlingen welk wapenschild ze het meest bijzonder vinden. Maak een top 5 
van de 5 wapenschilden, met de populairste bovenaan. 

5. Laat de leerlingen een van de vormen uit werkblad 2 kiezen. Hierop mogen ze zelf 
een wapenschild maken op een A4 vel. Stel de volgende vragen: Hoe ziet een 
familiewapen eruit voor jou en je familie? Wat vertegenwoordigt jou en je familie? 
Welk dier zou je hiervoor kiezen en waarom? Welke kleuren kies je en welke andere 
versieringen? 

6. Hang de wapenschilden op in de klas of voor het raam. 
                         

Opdracht 3. De wereld mooier maken  

Voor de docent:  

• Deze opdracht is klassikaal, in kleine groepjes en in tweetallen. 
• Het boek is de basis van deze opdracht. 
• Gebruik de site van het WNF voor extra info en materialen die de leerlingen 

kunnen gebruiken voor hun project: 
https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2
NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbk
o4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2F
BcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-
849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhC
HARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-
Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB 

• Gebruik de volgende liedjes van Kinderen voor Kinderen: ‘Alles naar de haaien’, 
‘Help de walvis’ ‘Red de bij’ & ‘ De tijger’. Zie www.kinderenvoorkinderen.nl. 

• Zorg voor grote A3 vellen en tekenmateriaal. 

Welke diersoorten worden bedreigd en welke kunnen we misschien nog redden? 

1. Laat de leerlingen in kleine groepjes in het boek opzoeken welke diersoorten 
bedreigd worden door de mens of zelfs al uitgestorven zijn. Voorbeelden: panda, 
dodo, walvis, haai, tijger, wilde kameel, pinguïns, neushoorn, albatros, trekduif, 
zeehond, orang-oetan, baiji, mammoet, rendier, mus, Californische bruinvis, 
ijsbeer en de T. rex. 

https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbko4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2FBcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB
https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbko4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2FBcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB
https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbko4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2FBcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB
https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbko4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2FBcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB
https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbko4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2FBcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB
https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbko4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2FBcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB
https://rangers.wwf.nl/spreekbeurten?_gl=1*1p8z3yg*_gcl_aw*R0NMLjE2NTU2NzQ3MTQuQ2owS0NRandrcnVWQmhDSEFSSXNBQ1ZJaU93T0pUcktnMlVKbko4SUgxN2s5UC1jcnRCWG5QemNEMFItUGU4bDBtWG1ENGIwMnAwT1ozZ2FBcWkyRUFMd193Y0I.&_ga=2.159746808.490255150.1655762007-849083188.1655674712&_gac=1.56950232.1655674740.Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOwOJTrKg2UJnJ8IH17k9P-crtBXnPzcD0R-Pe8l0mXmD4b02p0OZ3gaAqi2EALw_wcB


2. Maak drie cirkels op het bord: ‘uitgestorven’, ‘bedreigd en moeten beschermd 
worden’, ‘bedreigd, maar gaat de goede kant op.’ 
Geef per dier aan waarom ze bedreigd worden of zelfs al uitgestorven zijn. 

3. Laat de kinderen meedenken: hoe kunnen we deze dieren helpen? 
4. Luister naar een van de liedjes van Kinderen voor Kinderen. Geef de volgende 

opdracht: ‘Luister goed naar de tekst: Waarom hebben ze dit liedje gemaakt?’ 
Welke liedjes kunnen de leerlingen nog meer vinden van Kinderen voor Kinderen 
over bedreigde diersoorten? Als je wilt, kun je als intermezzo samen met de 
leerlingen een van de dansjes leren: https://schooltv.nl/video/kinderen-voor-
kinderen-dans-mee-met-help-de-walvis/ 

5. Alle groepjes mogen een bedreigde diersoort kiezen en zich hiervoor inzetten.  
6. Begeleid hen in het maken van een plan:  

- Wat is het plan? 
- Willen ze geld inzamelen voor een goed doel als het WNF? Hoe willen ze dat 
doen? 
- Of willen ze bewustzijn creëren? Hoe? Met een lied en een optreden, zoals 
Kinderen voor Kinderen? Op school, of via social media? Wat zijn de 
mogelijkheden? 
- Laat ze een actieposter ontwerpen over hun dier en de actie die ze opzetten. 

 

Opdracht 4. Melodie maken   

Voor de docent: 

• Gebruik hoofdstuk 40 over de nachtegaal 
• Zet klaar: de aflevering van Sander over Beethoven en vogels: 

https://youtu.be/KIJDLfpyvso; 
• De spotifylijst met klassieke muziek over de nachtegaal en andere zangvogels: 

https://open.spotify.com/playlist/18qGWRB3GiXYTG9BqcBMua?si=6e3bb44d40
1c48c9E; 

• De site waar je naar verschillende vogelgeluiden kunt luisteren: 
https://www.vogelgeluid.nl/; 

• Verschillende muziekinstrumenten: fluit, triangel, xylofoon, piano etc. 

Mensen hebben muziek maken en melodieën componeren van zangvogels geleerd. Bijzonder, 
hè? En de beroemdste zangvogel is de nachtegaal. Lees samen hoofdstuk 40.  

https://schooltv.nl/video/kinderen-voor-kinderen-dans-mee-met-help-de-walvis/
https://schooltv.nl/video/kinderen-voor-kinderen-dans-mee-met-help-de-walvis/
https://youtu.be/KIJDLfpyvso
https://open.spotify.com/playlist/18qGWRB3GiXYTG9BqcBMua?si=6e3bb44d401c48c9E
https://open.spotify.com/playlist/18qGWRB3GiXYTG9BqcBMua?si=6e3bb44d401c48c9E


1. Laten we eens naar verschillende klassieke muziekstukken luisteren die zijn 
geïnspireerd op het gezang van vogels. Gebruik hiervoor deze spotifylijst: 
https://open.spotify.com/playlist/18qGWRB3GiXYTG9BqcBMua?si=6e3bb44d40
1c48c9E. 
Stel de leerlingen de volgende vragen: 
* Wat hoorde je? 
* Welke instrumenten hoorde je? 
* Deed het je aan vogels denken? Waarom? Wat zag je voor je? 
* Of deed het je aan iets anders denken? Waar deed het je aan denken en wat 
zag je voor je? 
* Wat vind je van het muziekstuk? Wat vind je mooi, wat minder mooi? 

2. Een van de bekendste componisten, Beethoven, heeft gezegd dat de vogels mee 
hebben geschreven aan zijn vijfde symfonie. Bekijk de aflevering van Overal 
Klassiek door Sander Keene: https://youtu.be/KIJDLfpyvso. 

3. Raken de leerlingen zelf ook geïnspireerd door vogels om muziek te maken? Ga 
met de leerlingen de natuur in en probeer een vogel te vinden en zijn gezang op 
te nemen. Als dit niet mogelijk is, kun je via deze lijst vogelzang beluisteren: 
https://www.vogelgeluid.nl/ 

4. Daarna mogen de kinderen zelf een muziekstuk componeren gebaseerd op een 
van de vogelzangen. Dit mag met instrumenten of met eigen stem. Ze mogen 
alleen of samen aan de slag.  
Neem de muziekstukken op en kijk of je ze kunt delen met de ouders en andere 
leerlingen in de nieuwsbrief of via de socials van de school. 

5. Als de leerlingen dat leuk vinden, kunnen ze hun muziek natuurlijk ook opvoeren 
voor elkaar in de klas of de school. 
 

.  

Opdracht 5. Bouw een prachtig huis als en prieelvogel 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is individueel. 
• Gebruik hoofdstuk 53 over de Prieelvogel. 
• Materiaal waarmee de leerlingen een huis kunnen maken: ijsstokjes, satéprikkers, 

rietjes, luciferstokjes, karton, wc-rollen, mini bakstenen, blokken (bouwhoek) etc. 
• Materiaal om de huizen mee te versieren: glitters, schelpen, knoopjes, etc. 

https://open.spotify.com/playlist/18qGWRB3GiXYTG9BqcBMua?si=6e3bb44d401c48c9E
https://open.spotify.com/playlist/18qGWRB3GiXYTG9BqcBMua?si=6e3bb44d401c48c9E
https://youtu.be/KIJDLfpyvso
https://www.vogelgeluid.nl/


Een vrouwtjesprieelvogel kiest het prieel dat ze het mooiste vindt en blijft bij het 
mannetje dat het heeft gebouwd.  

1. Lees met elkaar het hoofdstuk over de prieelvogel. De mannetjesvogels versieren 
hun huis met alles wat ze kunnen vinden en proberen zo een vrouwtje te 
imponeren. Wat vinden jullie daarvan? Herkennen jullie dat? Wat doe jij als je 
verliefd bent en indruk wilt maken? 

2. De leerlingen mogen zelf een huis bouwen. Ze hebben vrijheid in keuze van 
materiaal, grootte en hoe ze het willen versieren. 

3. Na een week knutselen toon je de resultaten achter in de klas, of op een 
presentatieplek in de school. Laat de leerlingen (eventueel van de hele school) 
het mooiste huis kiezen. 
 

Opdracht 6. Dierensportdag  

Voor de docent: 

• De sportles organiseer je samen met de leerlingen in groepjes. 
• Benodigde attributen: klimrek, springplank, trampoline, dikke matten etc. 

Bewegen als een dier – als we konden rennen als een luipaard, springen als een 
kangoeroe en klimmen als een aap, zouden we topatleten zijn. Maak samen een parcours 
voor een dierensportdag. 

1. Begeleid de leerlingen in groepjes. Elk groepje mag een ander onderdeel van het 
parcours verzinnen waarbij ze de karakteristieke bewegingen van een dier als 
uitgangspunt nemen. 

2. Schrijf de ideeën op het bord en kijk samen wat een goede volgorde voor een 
parcours zou kunnen zijn. 

3. Zet het parcours uit in de gymzaal en maak verschillende groepjes. Ze leggen het 
parcours in estafette af. 

 

Opdracht 7. Jouw geschiedenis in dieren 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is individueel 
• Zet klaar: papier om een tijdlijn te maken; 
• Muziek voor de speeddate 



In het boek wordt de wereldgeschiedenis in 100 dieren beschreven. Welke rol hebben dieren in 
jouw leven? 

1. Teken een tijdlijn op het bord. Schrijf aan het begin van de tijdlijn je 
geboortedatum en sluit af met de datum van vandaag. Vertel dat de tijdlijn je 
leven voorstelt. Schrijf er een aantal belangrijke gebeurtenissen bij (einde 
basisschool, diploma, eerste baan, verhuizing, eventueel gezinsuitbreiding of 
andere hoogtepunten, bijvoorbeeld een bijzondere vakantie). 

2. Vertel dat jullie je eigen geschiedenis in dieren gaan beschrijven. Vraag kinderen 
voor zichzelf ook een tijdlijn te maken.  

3. Help de kinderen op weg door een speeddate te organiseren: zet muziek op en 
laat de kinderen rondlopen door de klas. Als de muziek stopt, gaan ze in gesprek 
met degene die het dichtstbij staat. Ze bespreken een van de volgende vragen: 

a. Wat is je lievelingsdier en waarom? Had je vroeger een knuffeldier? Heb 
je een bijnaam?  

b. Zijn er dieren in en rond je huis? 
c. Heb je op vakantie wel eens een bijzonder dier gezien? 

4. Bespreek met de kinderen welke dieren nog meer een rol spelen in hun leven. 
Hebben ze bijvoorbeeld hobby’s als paardrijden? Maar ook: wat is hun 
sterrenbeeld? Waar is hun kleding van gemaakt? Wat eten ze? Zijn ze wel eens 
gebeten of gestoken? 
 

 

Opdracht 8. Dier, emotie en symbool 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal 
• Bekijk de website Dierensymbolen | De betekenis van dieren als symbool. 

(heinpragt.com) 

Een vos is sluw, een tijger stoer en een pauw trots. Welke eigenschappen koppelen mensen aan 
dieren? 
 

1. Noem een aantal dierennamen op. De leerlingen moeten bij elk dier binnen vijf 
seconden (zonder overleg) opschrijven waar zij aan denken. Dat kan een bepaald 
beeld zijn of een emotie. 
Dierensuggesties: 
- Muis 
- Beer 

https://www.heinpragt.com/symbols/dierensymbolen.html
https://www.heinpragt.com/symbols/dierensymbolen.html


- Aap 
- Hond 
- Kip 
- Worm 
- Slang 
- Haai 
- Wesp 
- Ezel 
- Kraai 
- Schaap 

2. Vraag de leerlingen daarna met hun buurman/buurvrouw te bespreken wat ze 
hebben opgeschreven. Zijn er veel overeenkomsten of verschillen? Bespreek de 
opdracht nu klassikaal. Kunnen de leerlingen ook een reden bedenken waarom 
we dit beeld hebben van een dier? Wat zegt het boek erover? 

3. Veel dieren staan ergens symbool voor. Zo staat de adelaar voor leiderschap. 
Weten de kinderen welke dieren nog meer als symbool worden gebruikt? 
Waarvoor? Wat hebben ze uit het boek geleerd? 

4. Bekijk de onderstaande logo’s. Vraag de leerlingen uit te zoeken waar de dieren 
symbool voor staan. Waarom dit dier? Wat is het verhaal hierachter?  
- Waarom is het lieveheersbeestje het symbool van MOED (voorheen Stichting 

Tegen Zinloos Geweld)? 

 

 
 
 
 
- Waarom heeft het Wereld Natuur Fonds de panda als mascotte? 

 



- Waarom is de slang het symbool voor geneeskunde? 
 
 

 

 

5. Kijk samen naar merken. Waarom kiezen sommige merken voor een bepaald dier? 
 

   
 

6. Zijn er culturele verschillen in hoe we naar dieren kijken? Hoe kijken we in 
Nederland naar de koe? En in India? Wat is het verschil? 

                       

 

Opdracht 10. Darwin en de evolutietheorie 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal 
• Gebruik Wikikids voor informatie over Darwin 
• Zie voor afbeeldingen van de giraffen van Darwin/Lamarck: Evolutie - 

Lesmateriaal - Wikiwijs 

https://maken.wikiwijs.nl/108716/Evolutie#!page-3728730
https://maken.wikiwijs.nl/108716/Evolutie#!page-3728730


Nu gaan we het hebben over Darwin en de evolutietheorie. De nek van de giraffe is in de loop 
van de tijd steeds langer geworden. Hoe zit dat?  
  

1. Lees het stuk van de stoplijster (hoofdstuk 4) door. Bespreek met de leerlingen 
wat Darwin ontdekte. Laat de afbeeldingen van de giraffe zien. Kunnen de 
leerlingen in eigen woorden beschrijven hoe de giraffen verschillen en waarom?  

2. Bespreek het principe van ‘natuurlijke selectie’. Gebruik bijvoorbeeld de tekst van 
Wikikids: 

Om natuurlijke selectie uit te leggen, moet je deze drie basisprincipes van evolutie begrijpen: 

• Het leven is zwaar, het is voor dieren elke dag een strijd om te blijven leven. 
• Ieder dier verschilt van elkaar. 
• Een dier lijkt altijd op zijn ouders (overerving). 

Natuurlijke selectie houdt in dat de dieren met de beste eigenschappen overleven. Zij krijgen weer 
kinderen waarvan opnieuw die met de beste eigenschappen overleven en zo blijft dat doorgaan. Op 
deze manier past een diersoort zich steeds beter aan aan zijn omgeving. Een voorbeeld is de giraffe. 
De giraffen met de minst lange nekken (die daardoor niet bij de blaadjes kunnen) sterven en de 
giraffen met langere nekken geven hun genen door. Zo hebben giraffen langzamerhand steeds 
langere nekken gekregen.  

3. Kies een dier uit het boek en probeer samen te beschrijven waarom het dier er zo 
uitziet. Wat heeft het uiterlijk en gedrag van het dier te maken met zijn voedsel, 
leefomgeving en behoeftes? Kijk bijvoorbeeld naar de Bever (hoofdstuk 91). 
Waarom is de vacht van een bever dik? En waarom hebben bevers van die sterke 
uitstekende tanden? 

4. Soorten kunnen steeds veranderen (evolueren), bijvoorbeeld door 
klimaatverandering of het voedsel dat beschikbaar is. Laat ieder groepje een dier 
kiezen. Per groepje mogen zij beschrijven hoe het dier eruitziet, wat zijn 
eigenschappen zijn en of dit de ‘beste versie’ van het dier is. Hoe zou het dier 
veranderd zijn? 

 

Opdracht 11. Het vogelbekdier en andere verrassende dieren 

Voor de docent: 

• Deze opdracht is klassikaal en in groepjes 
• Gebruik hoofdstuk 11 (‘Vogelbekdier’); 
• Internet 

https://wikikids.nl/Evolutie
https://wikikids.nl/Giraffe


• Kopietjes van vijf opmerkelijke dieren (zie de website: De 15 meest opmerkelijke 
dieren – New Scientist) 

Het vogelbekdier ziet er heel gek uit, maar het bestaat echt. Welke bijzondere dieren zijn er nog 
meer? 

1. Lees samen hoofdstuk 11. Bespreek: 
a. Waarom dachten wetenschappers dat ze voor de gek werden gehouden? 
b. Wat maakt het vogelbekdier bijzonder? 

2. Laat online een aantal andere bijzondere dieren zien, zoals de 
a. Weekschildpad 
b. Indische Zeekoe 
c. Oeakari 
d. Neuskikker 
e. Sterneusmol 

3. Deel kopietjes uit van opmerkelijke dieren. Geef ieder groepje een kopie (bijvoorbeeld van 
de koboldhaai, de blobvis, het angorakonijn, de paradijsvogel, Ogcocephalus parvus). zDe 
groepjes bestuderen het dier en bespreken:   

a. Welke andere dieren herken je hierin? 
b. Wat maakt dit dier opmerkelijk? 
c. Hoe zou het dier heten? (Bedenk een naam!) 
d. Waar zou het dier leven? Wat zou het eten? 

4. Zijn er laptops beschikbaar? Laat de groepjes dan zelf feitjes verzamelen over hun dier. 
Klopte hun voorspelling? Laat ieder groepje kort presenteren wat ze dachten toen ze dit 
dier bekeken en welke feiten ze hebben gevonden. 

5. Een leuke afsluiting: deel een A4 uit en vouw dit in drie delen. Laat alle leerlingen in het 
eerste deel een kop van een dier tekenen. Daarna vouwen zij het papier naar achteren en 
geven het blad door. De tweede leerling tekent een lichaam, vouwt het blad en geeft het 
blad weer door. De derde leerling tekent de poten. Tel tot drie en vouw het blad open: 
hoe zit dit fantasiedier eruit? Kun je er een naam voor bedenken? 

 

 
  

https://www.newscientist.nl/blogs/de-15-meest-opmerkelijke-dieren/
https://www.newscientist.nl/blogs/de-15-meest-opmerkelijke-dieren/


Werkblad 1 

 

 

 

Het Nederlandse wapenschild. Onder het wapen staat je maintiendrai (zje men-tjen-dree). Dat 
betekent: 'Ik zal handhaven', of 'Ik zal het koninklijk huis verdedigen'. 

Beschrijf de bijzonderheden van dit wapenschild: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Land: Portugal 
Beschrijf de bijzonderheden van dit wapenschild: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Land: Oostenrijk 
Beschrijf de bijzonderheden van dit wapenschild: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Land: Spanje 
Beschrijf de bijzonderheden van dit wapenschild: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Land: IJsland 
Beschrijf de bijzonderheden van dit wapenschild: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  



Werkblad 2: Sjabloon wapenschild 

 

 


