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Handleiding

Dierendossier

Lesopbouw

Introductie:  5 minuten

Instructie:  5 minuten

Zelfstandig werken: 2 x 15 minuten

Reflectie:	 	 5	minuten

Materiaal

Werkbladen dierendossier. 

-  Kopieer de twee  werkbladen dubbelzijdig en 

vouw ze dubbel. Zo heeft elk kind een eigen 

‘dossier’. 

Lesdoelen

- De kinderen kunnen een beschrijving geven.

-  De kinderen kunnen hun eigen kennis 

activeren. 

- De kinderen kunnen gegevens verzamelen. 

Introductie (5 minuten)

- Vertel dat u drie stukjes tekst voor gaat lezen. 

-  Elk stukje tekst gaat over een dier. In plaats 

van het dier leest u ‘PIEP’. 

-  De kinderen moeten goed luisteren en 

opschrijven om welk dier het gaat.

1.  In deze cursus leer je je PIEP beter te 

begrijpen. Want vaak begrijpen baasjes hun 

PIEP niet goed. PIEP hebben een eigen taal, 

net als mensen. Als wij elkaar tegenkomen, 

geven we elkaar een hand. Nou, als PIEP 

elkaar tegen komen, gaan ze vaak zitten of 

liggen. Vaak trekken mensen hun PIEP dan 

mee aan de lijn. Maar dat is helemaal niet 

goed! Stel je voor dat iemand jou wegtrekt 

als je iemand een hand geeft!

2.  Op Schiphol is een PIEP-hotel geopend: hier 

kunnen alle PIEP in luxe zwemmen. 

Vakantiegangers kunnen hun PIEP hier laten 

verzorgen als zij op vakantie zijn.  Na de 

vakantie kunnen reizigers hun PIEP weer 

ophalen. En dan maar hopen dat je de goede 

PIEP terugkrijgt …!

3.  Je kunt je PIEP het beste niet meenemen op 

vakantie. Wil je het toch doen, zorg dan voor 

een goede reiskooi. Geen gladde bodem, 

want PIEP moet toch een beetje kunnen 

liggen, huppen en draaien in zijn kooi, 

zonder telkens uit te glijden. Zorg dat PIEP 

eten heeft tijdens de reis, in ieder geval hooi 

en vers koel water. Wat groenvoer zoals 

komkommer is ook goed. Tijdens stops niet 

PIEP  met kooi en al in de auto houden; in 

de auto kan het heel heet worden en daar 

kan PIEP niet tegen!

Lees iedere tekst nog een keer voor en 

bespreek direct daarna de antwoorden met de 

kinderen (hond – vis – konijn). Laat de kinderen 

ook vertellen hoe ze dat wisten. Uit welke 

woorden	of	welke	zinnen	konden	ze	dit	afleiden?	

Vertel dat alle drie de teksten over het 

verzorgen van huisdieren gaan. In deze les 

gaan de kinderen een dossier opstellen over het 

verzorgen van een huisdier. 

Instructie (5 minuten)

-  Schrijf het woord ‘dossier’ op het bord. Leg 

uit: een dossier is een map met daarin alle 

informatie over één onderwerp of één 

persoon.  Hier op school is bijvoorbeeld van 

elk kind een dossier. De huisarts heeft een 

dossier van elke patiënt. Maar ook de politie 

heeft dossiers, bijvoorbeeld over een overval 

of een inbraak.

-  Schrijf dan ‘dieren’ voor ‘dossier’ op het bord. 

Wat	zou	dat	zijn,	een	‘dierendossier’?	Vertel	

dat de kinderen een dierendossier gaan 

maken: ze gaan informatie opschrijven over 

een huisdier. Laat de kinderen bedenken 

welke informatie ze in het dossier op kunnen 

nemen (wat het dier eet, hoe het verzorgd 

moet worden, hoe het eruit ziet, of het dier 

ziek is (geweest).

-  Deel het werkblad uit. Neem de onderdelen 

met de kinderen door. 
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-  Leg uit hoe ze aan informatie kunnen komen:

 o  Bedenk eerst wat je zelf al weet. Vul die 

dingen eerst in. Waarschijnlijk zijn er al 

veel dingen die je zo in kunt vullen. 

	 o	 	Zijn	er	dingen	die	je	nog	niet	weet?	Bedenk	

dan wie dat wel weet. Je vader of moeder, 

of misschien een vriendje. Onthoud wat je 

hen wilt vragen, of schrijf het op een 

papiertje. De volgende keer dat je aan je 

dossier werkt, kun je ermee verder. 

   Eventueel kunt u kinderen ook informatie 

op laten zoeken in de (school)bibliotheek of 

op internet.

Zelfstandig werken (2 x 15 minuten)

De kinderen werken zelfstandig aan het 

dierendossier. 

Kinderen zonder huisdier kunnen ook een 

dierendossier maken. Spreek met deze kinderen 

af wat ze doen. Ze kunnen het huisdier van 

iemand anders kiezen, bijvoorbeeld van een 

vriendje of opa of oma. Een andere 

mogelijkheid is dat de kinderen een huisdier 

kiezen. Misschien wel een huisdier wat ze graag 

willen hebben. 

Reflectie (5 minuten)

Laat elk kind een zin kiezen uit zijn dossier en 

het aan de rest van de klas voorlezen. Kunnen 

de	andere	kinderen	raden	om	welk	dier	het	gaat?

Vraag waar de kinderen het dossier voor 

kunnen gebruiken. Ze kunnen het bijvoorbeeld 

meenemen als ze met hun dieren naar de 

huisarts gaan, of aan de oppasser van hun 

huisdier geven als ze met vakantie gaan. 

Kinderen die nog geen huisdier hebben maar er 

wel graag een willen, kunnen het dossier dan 

gebruiken om aan hun ouders te laten zien dat 

ze al veel van het dier afweten.

Misschien heeft u een (hang)map waarin u de 

dossiers kunt verzamelen. Laat een of enkele 

kinderen helpen met het opbergen van de 

dossiers. Ze kunnen zelf kiezen hoe ze dat 

doen, bijvoorbeeld op alfabetische volgorde. 

Laat de map nog een tijdje op een zichtbare 

plek in de klas staan, zodat alle kinderen deze 

kunnen inkijken.

 


