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Lezen over dieren 
 

In de komende drie lessen gaan jullie lezen over dieren en presenteren wat jullie ontdekt hebben over 
dieren. 
 
Stel je voor: 

Een aantal dierentuinverzorgers van Diergaarde Blijdorp is op cursus en nu heeft de dierentuindirecteur 
jullie klas uitgekozen om een dag voor de giraffefes, krokodillen of pinguïns te zorgen. 
Om de dieren goed te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat je het dier goed kent. Daarom ga je je de 
komende drie lessen uitgebreid verdiepen in een dier. Je doet dit in groepjes van drie mensen. 
 
Hoe gaan we te werk?  

Les 1: groepjes maken, dier kiezen en deelonderwerp kiezen. 
Les 2: tekst over het deelonderwerp zoeken en bepalen welke informatie belangrijk is voor jouw 
deelonderwerp. 
Les 3: presentaties 
 
Benodigdheden 

 drie teksten over de krokodil, de giraffe en de pinguïn 

 internet, naslagwerken en kopieerapparaat 

 woordenboeken 

 een goede werkplek: vaklokaal Nederlands en zelfstandige werkruimte 
 
Les 1 
1 Lees de drie teksten over de giraffe, de krokodil en de pinguïn globaal. Bekijk de titels, tussenkopjes 

en foto’s. Lees vervolgens van iedere alinea de eerste en de laatste zin. 
2 Kies één onderwerp: krokodil, giraffe of pinguïn. 
3 Lees de basistekst precies. 
4 Kies een deelonderwerp, bijvoorbeeld: voeding, verzorging, uiterlijk (kleur, leeftijd, gewicht etc.), 

gedrag, voortplanting, eigenaardigheden/gekke gewoontes, plaats van voorkomen. 
 
Les 2 

1 Zoek een tekst over het deelonderwerp. 
2 Lees de tekst globaal en precies. Onderstreep belangrijke informatie. 
3 Bereid de presentatie over dit deelonderwerp voor, minimaal 30 seconden, maximaal ongeveer 1 

minuut. 
Huiswerk Zoek passend beeldmateriaal bij je presentatie.  

 
Les 3 
1 Presenteer als groep ieder je eigen deelonderwerp in minimaal 30 seconden en maximaal 1 minuut. 
2 Kijk en luister naar de presentaties van je klasgenoten. 
3 Leg uit welk deelonderwerp over welk dier jou het meest interesseert. Geef drie argumenten voor de 

keuze. 
 


