
Dieren 

Misschien heb je zelf dieren, een poes, wandelende takken of een lammetje. Of de buren hebben die-
ren, die bij jullie op het balkon of in de tuin komen.  

Wilde dieren zijn er zeker bij jou in de buurt bijvoorbeeld vogels. Die hoor en zie je elke dag: duiven, 
merels, mussen en op sommige plekken nog veel meer. En vergeet de piepkleine wilde dieren niet: 
mieren, muggen, vliegen, wormen. Vandaag ga je vertellen en tekenen over de dieren, die bij jou 
thuis of bij jou in de buurt zijn. 

  

Wat heb je nodig: 

Twee vellen papier waarop je vakken tekent; dit kan op losse vellen of in je dagboekschrift. Op 
het ene vel teken je 6 kleine vierkanten. Op het andere een groot vak met nog ruimte eron-
der. Je kunt ook de pagina’s onderaan de opdracht printen 

Een potlood en/of een pen 

 

week 6 woensdag: 

Voor groep 1-4 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 

 
Opdracht 1 
 Teken op het blad met de 6 vakjes 6 verschillende dieren bij jou thuis of in de 
 buurt. 

 Denk bijvoorbeeld aan: 
 - Huisdieren 
 - Dieren die je kent van de buren 
 - Vogels 
 - Wilde dieren in je buurt: muizen, vossen, eekhoorns…  
 - Kleine diertjes of insecten 

 
Opdracht 2 
 Bekijk samen met iemand thuis al de dieren die je tekende en vertel waar je ze 
 zag en wat de dieren deden. Kies er één uit om groot te tekenen. 
 

Opdracht 3 
 Teken één dier groot, teken erbij waar je hem zag.  
 Vraag aan iemand die kan schrijven of die eronder kan schrijven wat jij vertelt. 
 Als je in groep 3 of 4 zit kun je dat misschien al zelf. Vertel over: 

 - Wat is het voor een dier? 
 - Waar zag je hem? 
 - Wat deed het dier? 
 - Denk je dat hij wel of niet last heeft van Corona of vindt hij Corona juist pri- 
  ma? Mijn poes wel bijvoorbeeld want ik ben steeds thuis. 

 

Vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto 
te maken van je tekening met de tekst erbij. Stuur die foto naar de groepsapp van je 
klas of naar je juf of meester. 

Hierachter als je kunt printen: twee vellen met kaders 





 


