
© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 2Brandaan | groep 5 | thema 1 | Welk dier ben ik?

BRANDAAN | LESSUGGESTIE | GROEP 5 | THEMA 1

Welk dier ben ik?
Speel ‘Wie ben ik?’ met prehistorische dieren

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: spel  |  Werkwijze: groepjes

Wat heb je nodig?

• computer en printer

• kledingelastiek, eventueel al voorgeknoopt 

Ezels, honden, katten en hamsters. De mensen in de tijd van jagers en boeren zouden opkijken 

als ze hoorden welke vriendelijke dieren wij om ons heen hebben. De jagers-verzamelaars waren 

omringd door wilde, soms woeste, dieren. Welke waren dat? 

Opdracht

Vertel de kinderen dat er in de tijd van jagers en verzamelaars bijzondere dieren leefden. Laat een 

paar voorbeelden zien op het digibord, bijvoorbeeld van een mammoet, rendier, sabeltandtijger en 

wolharige neushoorn. Zoek eventueel achtergrondinformatie of laat de kinderen dit doen. 

a  Print het werkblad voor elk groepje. Laat de kinderen de kaartjes uitknippen. Ze mogen zelf de 

lege kaartjes vullen met dieren uit de tijd van jagers en boeren. Ze kunnen deze op internet 

zoeken. 

b  Als de kaartjes gevuld zijn, spelen ze met een groepje ‘Wie ben ik?’:

 •  Een kind krijgt een dierenkaartje op zijn hoofd. Het kaartje wordt vastgemaakt met 

kledingelastiek. Als er geen kledingelastiek is, kan het plaatje ook met plakband aan de tafel 

geplakt worden, zodat het kind het niet kan lezen. 

 •  Het kind ziet zelf niet welk dier het is. Door vragen te stellen, moet het kind erachter zien te 

komen welk dier hij of zij is.

 • Als het kind heeft geraden welk dier het is, is de volgende aan de beurt. 
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Werkblad Wie ben ik?

Rendier
Soort hert. Belangrijkste voedsel 
voor jagers.

Wolharige neushoorn
Had een dikke vacht. Graseter. 
Met zijn slagtanden kon hij de 
sneeuw wegschuiven. 

Sabeltandtijger
Roofdier. Familie van de kat en 
niet van de tijger! 

Mammoet
Soort olifant met een harige 
vacht. Grote slagtanden. 
Graseter. 

Oeros
Voorouder van de koe. Was veel 
groter dan onze koe nu. Met lange 
hoorns.

Wolf
Wolven bleven in de buurt van de 
jagers. Ze aten de resten van het 
afval. Zo raakten ze aan mensen 
gewend. Deze wolf is de voorouder 
van de hond. 

Paard
Wilde paarden hadden een dikke 
vacht. Ze konden hard rennen. 
Er zijn veel grottekeningen van 
paarden gevonden. 

✁


