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NAUT | LESSUGGESTIE | GROEP 6-8 

Allemaal beesten?!

Lesduur: 60 minuten  |  Lesvorm: presentatie  |  Werkwijze: solo of duo

Wat heb je nodig?

• printer of kopieermachine

• (eventueel) computer met internet

• een A2-formaat stevig papier

• stiften

Fiep Westendorp tekende veel dieren. Bijvoorbeeld Pim en Pom. Kijk maar eens goed naar Pim 

en Pom. Je ziet meteen dat het poezen zijn. Maar hebben ze niet hele grote kopjes? En hun 

ogen en neusje: zitten die niet op een rare plek? 

Copyright: Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations

Start

Print of kopieer Pim en Pom of teken ze na op een groot vel (stevig) papier. Dat wordt de poster 

die je later gaat presenteren. 

Bioloog/onderzoeker

Jij bent vanaf nu bioloog. Stel je voor: je hebt Pim en Pom gespot met je eigen ogen. Ze bestaan! 

Dat moet de hele wereld weten. Maar zonder bewijzen en een goed verhaal, gelooft niemand je.  

Je gaat een heldere en geloofwaardige beschrijving maken Pim en Pom.

Wat weet je al?

Door naar de tekening te kijken kun je al een beschrijving van Pim en Pom geven. Wat weet je al? 

En wat weet je niet? 
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Vergelijken

Je gaat Pim en Pom vergelijken met andere dieren, die vergelijkbare kenmerken hebben. 

Bijvoorbeeld een panter: zwart. Of een tijger: strepen. Zoek op internet of in de schoolbibliotheek.

Als je kenmerken vindt bij een bepaalde diersoort die je vindt passen bij de Pim en Pom, schrijf ze 

in de poster erbij.

Zoek kenmerken over:

• leefgebied

• gedrag in seizoenen

• gedrag naar soortgenoten

• oorspronkelijke herkomst

• nestjes

• karakter

• toekomst

Vind je nog meer? Schrijf het erbij. Schrijf ook op waarin Pim en Pom verschillen van de 

diersoorten die je gevonden hebt.

Presenteer 

Laat de poster aan je klasgenoten zien. Vertel erbij welke informatie je gevonden hebt. 

Tip

Heeft de juf of meester de XXL Kleurplaat De wereld van Fiep Westendorp van  

www.verymappy.com in de klas? Kijk daar dan op. Daar staan veel beestjes op.  

Misschien helpt het je!


