Naam:

DE WILDE STAD IN DE KLAS
LES 6 - WERKBLAD 1

Groep:

Dierenmanieren
WAT DOE JE?

Bekijk het clipje: Wat doe je?

Wat doe jij?

Wat doet een huisdier?



honger
warm
bang
boos
blij

1. GEDRAAG JE!
Bekijk het clipje: Gedraag je!

a) Wat bedoelen de dieren met hun gedrag?
Zet het nummer van het plaatje bij het goede tekstwolkje.

2

3

Waar is
iedereen?

BLIJF AF!!

1

5
Niet weglopen!

4

Krijgen
we nog
wat?

GAAAAP!

6
Je bent de liefste!

gedrag = alles wat je doet
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b) Alle dieren zoeken voedsel, zoeken een partner om jongen te krijgen
en vechten of vluchten om te overleven. Welk gedrag hoort niet bij dieren?

● spelen
● elkaar helpen
✔
● lol maken
●
● kattekwaad uithalen



● op vakantie gaan
● knuffelen
● jaloers zijn
● verliefd zijn

● jongen beschermen
● de beste willen zijn
● zich mooi maken
● stoer gedrag

c) Speel het dierenmaatjesspel:
- Ieder kind krijgt een kaartje van een dier.
- Van elk dier zijn 2 kaartjes (1 mannetje + 1 vrouwtje).
- Doe het gedrag en geluid van jouw dier na.
- Zoek jouw maatje.

2. FAMILIEDIEREN



Bekijk het clipje: Familiedieren

a) Op je stoel. Waar of niet waar?

WAAR / NIET WAAR

- Ratten blijven hun hele leven bij hun familie.
- De jongen worden blind en naakt geboren.

WAAR / NIET WAAR

- Alle ratten in de familie likken de kleintje schoon.
- Ratten zijn zoogdieren, de jongen drinken
melk bij de moeder.
- Een vrouwtje heeft meerdere mannetjes.
- Jongen die te ver van het nest gaan,
worden teruggebracht door familieleden.
- Ratten vechten altijd om te laten zien
wie de baas is.

WAAR / NIET WAAR

WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
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b) Welke dieren leven in families, en welke dieren leven alleen
(zij komen alleen bij elkaar om te paren)? Zet een pijl van het dier naar
familiedieren of leven alleen.

SPINNEN
HONINGBIJEN
FAMILIEDIEREN

RATTEN

ROODBORSTJES

MOLLEN
GANZEN

KIKKERS
KONIJNEN

HAZEN

KATTEN

LEVEN
ALLEEN

MIEREN

3. POESLIEF
Bekijk het clipje: Poeslief

Een mens of dier kan vriendelijk zijn of brutaal, heel druk of juist rustig.
Deze eigenschappen
zeggen iets over het karakter.
Je karakter heeft invloed op je gedrag.
a) Welke eigenschappen herken je bij
de 3 jonge slechtvalken uit het clipje?



Kleur de bolletjes
r rood of ●
g groen
b blauw, ●
●
● ● ● egoïstisch		
● ● ● afwachtend		
● ● ● bereid te delen
● ● ● ongeduldig		
● ● ● angstig		
● ● ● brutaal		
● ● ● agressief		
● ● ● druk			
● ● ● rustig

eigenschap =
kenmerkend
gedrag

b
●

karakter =
combinatie
van eigenschappen

r
●

g
●

egoïstisch
= ik eerst
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b) Op welke hond lijk jij het meest?


✔

● behulpzaam		

● sportief		

● opvliegend		

● lui

● vriendschappelijk

●ondeugend

●

● ijdel

c) Noem 4 eigenschappen van jezelf:
1)

2)

3)

4)

d) Ze zeggen wel eens: poeslief, zo sterk als een paard, zo slim als een uil,
zo ijverig als een mier. Welk dier heeft dezelfde eigenschappen als jij?

e) Speel het Nachtwakerspel: ’s nachts komt het beeldenmuseum tot leven.
- De Nachtwaker (1 kind) gaat uit de klas
- Beeld de emotie uit die op je kaartje staat
- De Nachtwaker komt binnen en raad welk kind welke emotie uitbeeldt.
nachtwaker = bewaker in de nacht
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Dierenmanieren
... NU NAAR BUITEN!
Bekijk het clipje: Dierenmanieren

Alle dieren hebben zo hun eigen manieren. Dieren lopen, vliegen, zitten, slapen,
eten, vechten, vluchten, zwemmen etc. Gedrag wordt bepaald door karakter,
maar ook door gevoelens (zoals honger, pijn) en emoties (zoals boos zijn) of als
reaktie op wat je ziet (een vijand, een taartje). Observeer het gedrag van dieren
met de volgende opdrachten:
Opdracht 1: diergedrag observeren
Deze opdracht doe je met zijn drieën, gebruik daarvoor het werkblad in de bijlage.
a) Kies buiten een dier uit.
(bijvoorbeeld een eend, vogel, rups, regenworm, vlieg, vlinder)
b) Bedenk 5 soorten gedrag van dit dier en geef een afkorting aan elk gedrag.
(bijvoorbeeld bij een eend: e = eten v = vliegen l = lopen z = zwemmen
ve=vechten)
c) V
 oorspel welk van deze vijf soorten gedrag het dier het meest gaat doen de
komende 2 minuten. (bijvoorbeeld: de eend gaat zwemmen)
d) Tijd bijhouden: leerling 1 houdt 2 minuten de tijd bij met een stopwatch of
secondewijzer en zegt elke 10 seconden ‘10’!
K
 ijken: leerling 2 kijkt wat het dier doet op het
Voorbeeld (eend)
moment dat leerling 1 ‘10’ roept en zegt dat
z
na 10 sec
hardop (bijvoorbeeld ‘zwemmen’)
z
na 20 sec
Schrijven: leerling 3 schrijft in de tabel op wat
e
na 30 sec
z
het dier doet (bijvoorbeeld: z)
na 40 sec
ve
e) W
 at heeft jullie dier het meest gedaan?
na 50 sec
v
Had je het goed voorspeld? Kon je zien waarom
na 60 sec
dit dier dat deed? Kun je iets zeggen over
hoe het dier zich voelt?
z = zwemmen
f) W
 issel van rol en doe de observatie nog 2 keer
e = eten
ve = vechten
vanaf C met een ander dier van dezelfde soort.
v = vliegen
l = lopen
observeren = goed kijken met een doel
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Dierenmanieren

... NU NAAR BUITEN! (vervolg)
Opdracht 2: Pissebedden proefje
Ga op zoek naar 10 pissebedden en doe ze in een bakje. Pissebedden vind je
onder bladeren, puin, stenen, tegels, bloempotten, achter boomschors en in vergaan hout.

a) Wat denk je, houden pissebedden van donker of licht?
Houden ze van nat of droog? Schrijf op wat je verwacht.
b) Maak de helft van het bakje donker door er zwart papier
overheen te leggen en laat de andere helft licht. Kijk of
de pissenbedden naar het donker of naar het licht gaan.
c) Leg een vochtig keukenpapiertje aan de ene kant van
het bakje en hou de andere kant van het bakje droog.
Kijk of de pissebedden naar het droge of vochtige plekje
gaan.
d) Schrijf je conclusies op. Had je het goed voorspeld?
Opdracht 3: Slakkenrace
Zoek ieder een slak. Slakken vind je op bladeren van planten, onder heggen, in
hoog gras. Teken met stoepkrijt een slakkenracebaan met een start en een finish.
Zet de slakken bij de start. Moedig jouw slak aan en probeer jouw slak zo snel mogelijk over de finishlijn te krijgen.
a) Helpt het als je jouw slak met een
plantenspuit een beetje nat maakt?
b) Helpt het als je een lekker vers blaadje bij de finish legt?
c) Geef jouw slak schaduw. Loopt
jouw slak sneller in de zon of in de
schaduw?
d) W
 elke slakken zijn sneller, met of
zonder huisje?
Schrijf vooraf op het werkblad wat je
verwacht en achteraf je conclusie.
Had je het goed voorspeld?

DE WILDE STAD IN DE KLAS
LES 6 - BUITENOPDRACHT - WERKBLAD 7

Dierenmanieren

... NU NAAR BUITEN! - invultabel 1
Opdracht 1: Diergedrag observeren
a) O
 ns dier is een



b) 5
 soorten gedrag van dit dier:

=
=
=
=
=
d) Invultabel observaties:
Dier 1 - 1e minuut
z
10
z
20
e
30
z
40
ve
50
v
60

Dier 2 - 1e minuut
z
10
z
20
e
30
z
40
ve
50
v
60

Dier 3 - 1e minuut
z
10
z
20
e
30
z
40
ve
50
v
60

Dier 1 - 2e minuut
z
10
z
20
e
30
z
40
ve
50
v
60

Dier 2 - 2e minuut
z
10
z
20
e
30
z
40
ve
50
v
60

Dier 3 - 2e minuut
z
10
z
20
e
30
z
40
ve
50
v
60
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Dierenmanieren

... NU NAAR BUITEN! - invultabel 2
c) en e) Wat doet het dier het meest?
c)Verwacht gedrag			
Dier 1

e)Werkelijk gedrag

Dier 2
Dier 3
Opdracht 2: Pissebedden proefje
			
a) Verwacht gedrag		
b) Licht of Donker

d) Werkelijk gedrag

c) Nat of Droog
Opdracht 3: Slakkenrace
		
Verwacht sneller
a) Plantenspuit

b) Blaadje

JA / NEE
JA / NEE

JA / NEE
JA / NEE

JA / NEE
JA / NEE

JA / NEE
JA / NEE

c) Zon						
d) Huisje

Werkelijk sneller

FILOSOFISCHE VRAAG
Bekijk het clipje. Waarom houden mensen huisdieren?
Schrijf hier op wat jij denkt!

Tot de volgende
les!
Volgende maand
gaan we weer
op avontuur met
Abatutu in de wilde
stad.
Bekijk alvast een
clipje van de
volgende les:
Beestenbende



