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Inleiding
Heel veel mensen hebben thuis een huisdier.
Misschien jij ook wel.
In het volgende liedje kom je een paar huisdieren tegen.
Hoeveel verschillende huisdieren worden er genoemd?

Een liedje over huisdieren

Wat ga je leren?
We gaan werken over de volgende huisdieren : honden, katten, knaagdieren, vogels en
vissen.
• Ik kan vertellen hoe je deze dieren moet verzorgen
• Ik kan het gedrag van deze dieren herkennen en uitleggen.
• Ik kan opnoemen bij welke dierengroep deze huisdieren horen.
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Gezellig!

Wat ga je doen?
• Ik onderzoek welke huisdieren de kinderen in de klas hebben.
• Ik zoek informatie over één huisdier.
• Ik maak een boekje over dat huisdier.

Pagina 3 van 30

Huisdieren

Huisdieren
Voor je gaat beginnen eerst even een onderzoekje.
Welke huisdieren hebben de kinderen bij jou in de klas?
Vraag dit maar bij iedereen na en vul het in op het werkblad.

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/6/6b74537be8033c3b17fefd5
92bc88b2b.docx
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Honden
Voorouders van de hond
Een hond stamt af van de wolf. Wolven zijn gewend in groepen te leven.
Zo'n wolvengroep heeft een baas. Bij een hond in huis ben jij de baas.
Een hond is dus een groepsdier. Dat betekent dat hij niet lang alleen gelaten kan worden.

Klik hier voor het filmpje

Honden lijken dus op wolven. Maar ze zijn niet helemaal hetzelfde.
Welke zin past niet bij honden en wolven ?

Hij kan goed ruiken

Hij ziet goed in het donker

Hij heeft altijd lange poten

Het is een vleeseter
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Hondentaal
Honden kunnen niet praten. Ze kunnen wel blaffen.
Als een hond blaft is hij niet boos.
Maar als hij zijn tanden erbij laat zien is hij wel boos.
Als je goed kijkt kun je toch zien wat een hond bedoelt.
Zet bij ieder plaatje maar de goede zin.
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a

Ik ben bang

b

Ik ben boos

c

Hier ben ik de baas

d

Ik ben blij
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Eten van de hond

Het eten van de hond

Honden zijn echte vleeseters. Dat kan je zien aan hun gebit.
Kijk goed naar het gebit.
Zet nu de woorden bij het goede plaatje.
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a

hoektanden

b

snijtanden

c

kiezen
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Allerlei hulphonden
Behalve als huisdier wordt een hond ook vaak gebruikt als hulphond. Als je een hond goed
traint luistert hij naar je en kan je hem van alles leren. Je kan dan ook gebruik maken van zijn
goede reukvermogen. Kijk maar eens naar het volgende filmpje

Klik hier voor het filmpje

Je hebt allerlei soorten hulphonden.
Zoek hier de hond en zijn taak maar eens bij elkaar :
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a

Speurhond

b

Blinde geleide hond
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c
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Katten
Familie van de kat.
Alle katten horen bij de familie van de katachtigen. Dit zijn roofdieren.
Je kunt dit zien aan hun lichaam. Ze kunnen heel goed zien en horen.
Onder hun poten zitten zachte kussentjes en daardoor kunnen ze hun prooi muisstil
besluipen.
Met hun scherpe, kromme nagels houden ze de prooi goed vast. En de vlijmscherpe tanden
zorgen voor de rest.
Dat zie je ook bij roofdieren zoals de tijger. Kijk maar eens naar het filmpje:

Klik hier voor het filmpje

Je weet nu wat een kat eet.
Hoe noemen we een kat

Een planten-eter

Een vlees-eter

Een alles-eter
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Kattentaal
Katten kunnen niet praten. Dat betekent niet dat je helemaal niet met ze kunt
communiceren. Als je naar een kat kijkt en luistert begrijp je vaak wat er met hem aan de
hand is. Kijk maar eens naar het filmpje

Klik hier voor het filmpje

Ook hoor je het aan het miauwen . Luister maar eens naar deze twee geluiden:

Een boze kat
http://kat-muis.hobbysite.info/images/wildcat.wav
Klik hier om een boze kat te horen.

Een vragend miauwtje
http://kat-muis.hobbysite.info/images/catmeow.wav
Klik hier om te luisteren naar een vragende kat.

We gaan kijken of jij de kattentaal een beetje begrijpt.
Zet de zin bij de goede foto:

a
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Ik ben boos.
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b

Ik vind je lief.

c

Ik heb het naar mijn zin.

Jonge katjes
Jonge katjes zijn heel leuk. Bekijk ze maar eens op het volgende filmpje

Klik hier voor het filmpje

Je weet nu hoe je een poes moet verzorgen.
Zet de zin bij het goede plaatje:

a
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Ik wil mijn nagels scherp maken.
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b

Ik wil spelen.

c

Ik moet zo nodig!

d

Mijn haar zit in de klit.

e

Ik heb zo'n honger!
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Knaagdieren
Allerlei knaagdieren
Ook knaagdieren zijn makkelijk en leuk om als huisdier te hebben. Je hebt een hoop
verschillende knaagdieren.

https://teleblik.nl/embed/media/3390540/fragment?start=326&en
d=476

Knaagdieren kun je als huisdier houden maar ze leven ook in het wild.
Welk van de volgende dieren is geen huisdier?

Muis

Rat

Eekhoorn

Cavia

Hamster
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Verzorging van knaagdieren
Ook voor je knaagdier moet je goed zorgen.

Verzorging knaagdieren

Ook voor je knaagdier moet je goed zorgen.
Zet bij de plaatjes de goede tekst.
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a

Zorg dat hij kan spelen.

b

Een zachte ondergrond in de kooi.

c

Vers water geven.

Huisdieren

d

Zorg voor knaagstokjes.

e

Voer geven.

Knaagdieren knagen
Knaagdieren herken je aan hun gebit .

Ze hebben twee snijtanden.Die blijven groeien. De snijtanden mogen niet te lang worden.

Het grootste knaagdier

Nog een vraag over knaagdieren.
Wat voor dier is een kaagdier?
Pagina 16 van 30

Huisdieren

Een alles-eter

Een vlees-eter

Een planten-eter

Pagina 17 van 30

Huisdieren

Vogels
Geluiden van parkieten en andere vogels
Parkieten zijn leuke vogels. Ze kunnen vaak geluiden nadoen en soms kunnen ze ook een
beetje praten. Parkieten zijn familie van de wilde parkieten. Je hebt ze in allerlei kleuren

Leo, een pratende parkiet

Er zijn veel soorten vogels. Allemaal maken ze hun eigen geluid. Vogels die als huisdier
worden gehouden, komen meestal uit warme landen.
Weet jij welke vogels dit zijn?
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a

kanariepiet

b

papegaai
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c

parkiet

Vogels als huisdier
Mensen vinden het ook leuk om vogels als huisdier te houden. Ze wonen dan meestal in een
kooi. Die kooi moet niet te klein zijn. Je moet ze ook elke dag voeren en schoon water geven.

https://teleblik.nl/embed/media/38646/fragment?start=924&end=1
030

Er zijn vogels die zaden en noten eten. Andere eten vlees of planten. Aan de snavel kun
je zien wat ze eten.
Zet bij iedere vogel het goede eten.

a
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b

zaden en noten

c

waterplanten
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Vissen
Goudvissen
Je kunt ook vissen als huisdier houden. Dat zijn vaak goudvissen.

Wat goudvissen eten

Als je goed hebt gekeken weet je nu wat een goudvis allemaal eet.
Wat een de goudvis NIET?

watervlooien

plantenresten

luizen

wormen

Het lichaam van een vis
Het lichaam van een vis bestaat uit een aantal delen . Kijk maar eens naar het filmpje
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Het lichaam van een vis

Hier zie je steeds een deel van het vissenlijf gekleurd.
Zet het goede woord bij het goede deel:
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a

staartvin

b

kieuwen

c

borstvin

Huisdieren

d

schubben

e

rugvin

Het aquarium
Er zijn meer soorten vissen die mensen als huisdier houden. Vaak leven die dan in een
aquarium.

https://teleblik.nl/embed/media/3406314/fragment?start=421&en
d=574

Je wilt goed voor je vissen zorgen.
Wat heb je allemaal nodig?
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a

zuurstofpompje

b

zuurstofplantje

c

voer
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d
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Afsluiting
Je weet nu veel over verschillende huisdieren.
In deze afsluiting ga je nu zelf een boekje maken over één huisdier. Je kan informatie
opzoeken in boekjes of op internet.
Als je gaat zoeken op internet, gebruik dan deze zoekmachines:
http://www.wikikids.nl/
http://www.datbedoelik.nl/indexl.php
http://www.kinderpleinen.nl//searchPlein.php
http://www.netwijs.nl/
Zoek ook plaatjes en vergeet niet een mooie voorkant te maken.

Materiaal voor je boekje
Hier vind je de bladen voor je boekje. Vraag even aan je meester of juf die ze wil printen.

De kaft van het boekje
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De bladen van het boekje

Wanneer ben je klaar?
Is je boekje klaar?
Laat het dan lezen aan één van je medeleerlingen.
Dan ben je klaar met de les.
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Voor de leerkracht
Huisdieren
Vakgebied : Oriëntatie op de natuur
Kerndoel: 40 en 41
In het bijgevoegd document vindt u meer informatie en aanvullende tips bij deze les.
Ook vindt u hier de werkbladen voor de inleidende en afsluitende opdrachten en de
herkomst van de gebruikte afbeeldingen.

Informatie en verder tips voor invulling.

Onderzoeksblad : Huisdier in de klas

Kaft dierenboekje

Blad in dierenboekje

Herkomst van de gebruikte afbeeldingen.
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Over dit lesmateriaal
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Licentie
De Nederlandse Creative Commons 3.0 licentie waarbij de gebruiker het
werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken mag
maken onder de voorwaarde: Naamsvermelding, zie
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
licentie.
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveaus
Leerinhoud en
doelen
Eindgebruiker
Studiebelasting
Trefwoorden

PO groep 3, PO groep 4, PO groep 5
Wereldoriëntatie, Natuur
leerling/student
3 uur en 0 minuten
alleseter, aquarium, cavia, dierenverzorging, dierenvoedsel, gedrag van
dieren, goudvis, hamster, hond, hulphonden, kanarie, kat, knaagdier,
parkiet, planteneter, rat, vis, vleeseter, vogel

Bronnen

Een liedje over huisdieren
https://teleblik.nl/embed/media/38646?start=286&end=438
Klik hier voor het filmpje
https://www.schooltv.nl/video/wolven-de-wolf-is-eenroofdier/#q=de%20wolf%20is%20een%20roofdier
Het eten van de hond
https://teleblik.nl/embed/media/38646?start=448&end=663
Klik hier voor het filmpje
https://www.schooltv.nl/video/hondentraining-slimme-honden-helpen-demens/#q=slimme%20honden%20
Klik hier voor het filmpje
https://www.schooltv.nl/video/de-siberische-tijger-de-siberische-tijger-is-de-grootstekatachtige/#q=siberische%20tijger
Klik hier voor het filmpje
https://www.schooltv.nl/video/embedded/kattentaal-hoe-praten-katten-wat-bedoeltje-kat-precies/
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Een boze kat
http://kat-muis.hobbysite.info/images/wildcat.wav
Een vragend miauwtje
http://kat-muis.hobbysite.info/images/catmeow.wav
Klik hier voor het filmpje
https://www.schooltv.nl/video/jonge-katjes-speels-zacht-en-heellief/#q=jonge%20katjes
https://teleblik.nl/embed/media/3390540/fragment?start=326&end=476
https://teleblik.nl/embed/media/3390540/fragment?start=326&end=476
Verzorging knaagdieren
https://teleblik.nl/embed/media/3390540/fragment?start=477&end=558
Het grootste knaagdier
https://teleblik.nl/embed/media/3390540?start=600&end=760
Leo, een pratende parkiet
https://www.youtube.com/embed/bfq97ttjv-M?rel=0
https://teleblik.nl/embed/media/38646/fragment?start=924&end=1030
https://teleblik.nl/embed/media/38646/fragment?start=924&end=1030
Wat goudvissen eten
https://teleblik.nl/embed/media/38646?start=664&end=920
Het lichaam van een vis
https://teleblik.nl/embed/media/3406314/fragment?start=330&end=420
https://teleblik.nl/embed/media/3406314/fragment?start=421&end=574
https://teleblik.nl/embed/media/3406314/fragment?start=421&end=574
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