
LESSUGGESTIES BIJ HET DIERENVRIENDENBOEK                                                                                      LESMAKER 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ HET DIERENVRIENDENBOEK                                                                                      LESMAKER 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ HET DIERENVRIENDENBOEK                                                                                      LESMAKER 

 

Lessuggesties 
 

  

Lessuggesties  
  

  
  

Doelgroep:  

  

  

Het dierenvriendenboek is geschikt voor kinderen 
vanaf 9 jaar. Onderstaande opdrachten zijn bedoeld 
voor leerlingen vanaf groep 5 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  
 

Mogelijkheid 1 

Begin de introductie van Het dierenvriendenboek met de vraag wie een 

vriendenboekje heeft. Als uw leerlingen niet bekend zijn met dit fenomeen, beschrijf 

dan wat een vriendenboekje is en hoe leuk het is om meer te weten te komen over 

de mensen om je heen (en voor later, hoe leuk het is om een herinnering te hebben 

aan de personen die je in je leven bent tegengekomen). 

Eigenlijk zijn het altijd mensen die in zo’n vriendenboekje staan, maar zijn er nog 

meer levende wezens die belangrijk voor iemand kunnen zijn? Stuur dit gesprek naar 

huisdieren.  

 

Maak een overstap naar het volgende: wie van uw leerlingen is wel eens in de 

dierentuin geweest? Kunnen zij er misschien iets over vertellen? Wat hebben zij 

gezien, hoe zag de dierentuin eruit, hoe vonden zij hun bezoek en waarom? 

 

Vertel dat het boek dat u in handen heeft een combinatie is van een vriendenboekje 

en een natuurboek. Het laat de lezer kennismaken met de dieren in een zo’n 

dierentuin, namelijk Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Dat kennismaken gebeurt op 

dezelfde manier als wanneer de dieren, als mens, zouden kunnen schrijven in een 

vriendenboekje. Al lezend kom je allerlei interessante dingen over hen te weten. 

 

Blader het boek zichtbaar voor uw leerlingen door en laat enkele bladzijden zien. 

Bied het vervolgens aan. 

 

Mogelijkheid 2 

Start met het aanbieden aan uw leerlingen van een print van bladzijde 5 en laat elk 

kind de print voor zichzelf invullen.  
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Zet vervolgens uw leerlingen in een kring en laat hen hun uitwerkingen aan elkaar 

voorlezen. Houd daarbij rekening met eventuele gevoeligheden. 

Laat dan Het dierenvriendenboek zien en vertel dat over dieren ongeveer dezelfde 

zaken te vertellen zijn: wat ze het liefst eten, hoe snel ze zich voortbewegen, enz. 

Bied het boek aan uw leerlingen aan om in te kijken of te lezen. 

 

 

 

Uitvoering 

 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen.  
 
 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangegeven met de volgende symbolen:  

 

 
 

 

 

 

Dierenvriendenboek invullen met de klas 

 

Op bladzijde 5 van Het Dierenvriendenboek kun je je persoonlijke gegevens kwijt. 

Kopieer de bladzijde (als je het zonde vindt om in het boek te schrijven) en vul hem 

in met je eigen feitjes.  

 

Voor de docent 

Kopieer de bladzijde voor de hele klas zodat 

iedereen hem in kan vullen. Verzamel uiteindelijk de 

uitwerkingen van uw leerlingen indien u gebruik wilt 

maken van de suggestie die wordt vermeld in de 

afronding. 
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Homo sapiens 

De officiële naam van de menssoort is de 

Homo sapiens, oftewel de denkende mens. 

Hoe heeft de ontwikkeling van de aap tot 

mens eigenlijk plaatsgevonden?  

 

Opdracht 

Ga op zoek naar informatie over de 

ontwikkeling van de mensachtigen tot aan de 

Homo sapiens en maak een poster waarop je 

je bevindingen schrijft. Op dit internetadres 

vind je informatie die je misschien op weg kan helpen. 

 

 

 

In wat voor huis leef jij? 

 

In Nederland woont vrijwel iedereen in een huis. Dat huis kan in een rijtje staan, 

middenin de natuur, in een stad of dorp, onderdeel zijn van een flat, van hout, van 

steen of beton. 

 

Opdracht 

Maak een foto van de buitenkant van je huis en vraag alle klas- of groepsgenoten dat 

ook te doen. Print voor alle leerlingen het werkblad uit de bijlagen en laat iedereen de 

foto van zijn/haar huis opplakken. Maak een tentoonstelling van alle (t)huizen. 

 

Voor de docent 

U kunt er ook voor kiezen een groter project over 

wonen te organiseren en bovenstaande opdracht 

daar deel van uit te laten maken. 

 

 

 

Maak je eigen raadselspel 

 

In de bijlage vind je gekleurde kaartjes. Print ze en knip ze uit. Zet op elk kaartje een 

vraag over een diersoort uit Het dierenvriendenboek en op het gekleurde vlak 

eronder de naam van het betreffende dier. 

Speel vervolgens het spel met familieleden of vrienden. Doe dit als volgt: leg de 

kaartjes met de gekleurde zijden en de vragen naar onder, op een stapel. Pak om de 

beurt (volgens de wijzers van de klok) een kaartje van de stapel en stel de vraag 

erop aan je medespelers. Controleer of het juiste antwoord wordt gegeven. Als dat 

zo is, krijgt de speler het kaartje. Nu mag de volgende in de kring een kaartje pakken. 

Wie heeft aan het eind de meeste kaartjes en is de winnaar? 

 

 

https://www.lucyonline.nl/voorouders/Voorouders%20in%20het%20kort/Voorouders%20in%20het%20kort.htm
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Tip 

Maak je vragen niet zo moeilijk dat niemand de antwoorden kan raden      . 

 

 

 

Welk dier zou jij willen zijn? 

 

In Het Dierenvriendenboek kom je grappige, bijzondere en mooie dierenvrienden 

tegen. Als je voor een dag mocht ruilen, welk dier zou je dan willen zijn en waarom? 

 

Opdracht 

Print het spiegelvel uit de bijlagen. Teken jezelf als je favoriete dier en vul in waarom 

je dit dier hebt gekozen. 

 

 

 

Paarrituelen 

 

Een van de taken van dierentuinen is het fokken van bedreigde diersoorten zodat 

deze blijven bestaan. Neem bijvoorbeeld de Mhorrgazelle. In Het dierenvriendenboek 

kun je lezen dat deze soort in het wild al was uitgestorven maar dankzij 

fokprogramma’s van dierentuinen nog rondloopt. 

 

Hoe verleiden dieren elkaar eigenlijk om te gaan paren en zich voort te planten? 

 

Opdracht 

Zoek informatie over de verleidingstactieken van diersoorten. Je kunt hierbij gebruik 

maken van deze aflevering van Klokhuis of van afleveringen van The Mating Game 

met Freek Vonk.*  Maak een informatieve poster met de leukste weetjes over het 

versieren van diersoorten. 

 

* Trailer; de afleveringen werden in Nederland uitgezonden door de EO. 

 

 

 

Actie voor bedreigde diersoorten 

 

Op bladzijde 82 van Het dierenvriendenboek lees je over de rol van dierentuinen bij 

natuurbehoud. Bij de taak educatie staat: ‘Door bezoekers van dierentuinen van alles 

te leren over de dieren die ze zien, kunnen ze leren hoe belangrijk het is om de 

natuur te beschermen.’ 

 

Draag je eigen steentje bij aan natuurbehoud. Dat kun je bijvoorbeeld op de 

volgende manieren doen: 

• Adopteer een dierentuin of dierencentrum bij jou in de buurt en organiseer een 

actie om geld op te halen voor je adoptiecentrum.  

• Maak een presentatie (bijvoorbeeld een poster of een PowerPointpresentatie) 

bij één van de bedreigde diersoorten van bladzijde 83 en verder. Toon die 

https://www.youtube.com/watch?v=z5HXxKPIB1M&ab_channel=HetKlokhuis
https://www.youtube.com/watch?v=QGmCLJm8dYU&ab_channel=BBCEarth
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presentatie aan zoveel mogelijk mensen, zodat ook zij bewust worden van de 

noodzaak om zuinig om te gaan met de natuur.   

• Organiseer dicht bij huis een straat-, park-, strand-, of bosopruimdag. Nodig 

journalisten uit en leg uit waarom het belangrijk is dat men aandacht heeft 

voor het milieu en de natuur. 

  

 

 

Voortbeweging dieren 

 

Locomotie is het voortbewegen van mens en dier. Sommige dieren bewegen heel 

snel en sierlijk, andere heel langzaam en plomp.  

 

Opdracht 

Zoek informatie over het voortbewegen van enkele dieren uit Het dierenvriendenboek 

en maak er een verslag van. Je mag de diersoorten zelf kiezen. 

 

Voor de docent 

Op dit adres van Diergaarde Blijdorp vindt u een 

lesbrief over voortbewegen. De lesbrief is bedoeld 

voor leerlingen van groep 5 en 6. 

 

 

 

Dierentuinen in Nederland 

 

Dierentuin Blijdorp in Rotterdam is een erg beroemde en mooie dierentuin. Maar 

Nederland en België kennen nog meer dierentuinen, wildparken en 

dierenopvanglocaties.  

 

Opdracht 

 

Mogelijkheid 1 

Kies één van de parken uit en maak een reclamefolder voor het park. In de folder zet 

je in elk geval het volgende: 

• Wat het park leuk maakt 

• Wat er te zien is 

• Waarom je het absoluut moet bezoeken 

• Waar het zich bevindt 

• Of het toegankelijk is voor rolstoelen en kinderwagens 

 

Vergeet niet om ook afbeeldingen van de locatie in je folder te plakken en/of versier 

je werkstuk met tekeningetjes. 

 

Mogelijkheid 2 

Veel dierenparken hebben online leuke extra’s voor hun bezoekers en 

geïnteresseerden. Dierenpark Amersfoort heeft bijvoorbeeld webcams in het 

tijgerhok en het uilennest. Safaripark Beekse Bergen heeft interessante informatie 

https://www.diergaardeblijdorp.nl/wp-content/uploads/2014/10/voortbewegen-lesbrief-18-19.pdf
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over duurzaamheid in het park, Wildlands in Emmen biedt backstagejournaals en 

Diergaarde Blijdorp heeft uitnodigende schoolprogramma’s. Ga naar de website van 

een dierenpark van je keuze en onderzoek wat zij voor extra’s te bieden hebben.  

Doe vervolgens verslag aan je klasgenoten. 

 

  

 

Afronding  
  

U kunt het project rond Het dierenvriendenboek afronden door uw leerlingen hun 

werk te laten presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of vrienden.  

 

Als uw leerlingen een tentoonstelling hebben gemaakt van hun (t)huizen, geeft u 

deze natuurlijk een prominente plek in de klas of in de school. 

 

Wanneer alle leerlingen hun eigen profiel hebben beschreven op een geprinte versie 

van bladzijde 5 van Het dierenvriendenboek verzamelt u deze en maakt u er een 

boekje van met de gegevens van alle klasgenoten en natuurlijk ook van uzelf, hun 

docent. Bij de afsluiting van het jaar vormt het boekje een leuk aandenken aan 

elkaar. 
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