
GROEP 3-4 
DIERENBLIK

LEERLINGENBOEKJE



Superkrachten van dieren!
Elk dier is weer ergens anders goed in en heeft zijn eigen superkracht. In deze lessen kijk je vanuit het 
dier waar hij goed in is en wat hij nodig heeft. De dieren die in deze les zitten leven allemaal in AquaZoo 
Leeuwarden.

 Wie ben jij?   Naam:______________________________________

1. Welk dier is jouw lievelingsdier?
Teken het dier hiernaast.

2. Op welk dier lijk jij het meeste in hoe je doet?
Ben je bij bijvoorbeeld net zo nieuwsgierig als een aapje 
of kan je soms brullen als een leeuw?
Teken het dier hiernaast.  
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De bioloog
Een bioloog onderzoekt van alles over de natuur en van dieren. Je moet hiervoor goed kunnen kijken en 
veel dingen lezen. Ook tekent een bioloog dingen in een logboekje. Dat ga jij ook doen! Volg het logboekje 
en gebruik de weetjes-kaarten.

Logboek van de bioloog

Naam: ______________________________________

Voorbeeld 
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Stap 1 Welk dier?
Kies een van de 6 dieren hieronder

rode panda     nijlkrokodil         Zuid-Amerikaanse zeebeer 

 

Afrikaanse pinguïn           ringstaartmaki ijsbeer 

Stap 2  Vakjes tekenen
Pak een blaadje in de breedte en teken 5 vakjes zoals op het voorbeeld.

Stap 3 Teken jouw dier
1. Teken op de volgende bladzijde jouw dier van de zijkant gezien. Teken zijn hele lijf zo groot mogelijk.
 Gebruik hiervoor weetjes-kaart 1.
2. Schrijf boven je getekende dier de naam van je dier.
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weetjeskaart 1 - voorbeelden van dieren van de zijkant.
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IJsbeer - IJsschotsen en water
 

Ringstaartmaki - Madagaskar – bomen
 

Afrikaanse Pinguïn  - Stranden Zuid Afrika 

Nijlkrokodil - Afrika - rivieren

Rode panda - Himalaya - bergrotsen met sneeuw

Zuid-Amerikaanse zeebeer - zee en strand

Stap 4 waar leeft jouw dier?
Teken rondom jouw dier de omgeving waarin hij leeft.

weetjeskaart 2
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Stap 5  Jongen
Teken rechtsonder hoeveel jongen jouw dier maximaal per keer kan krijgen.

weetjeskaart 3

hoeveelheid jongen

Krokodil 50
Zeebeer 1
Rode panda:  4 
Pinguïn 2
IJsbeer: 2
Ringstaartmaki: 2

Stap 6 wat eet jouw dier?
1. Teken linksboven wat jouw dier eet.  
2. Trek een pijl naar zijn mond.  Kijk naar het voorbeeld hoe je dat moet doen.

Weetjeskaart 4

Ringstaartmaki bladeren, bloemen, fruit, boomsappen, bast en soms insecten.
Afrikaanse pinguïn vis  (ansjovis, haring en makreel)
Zuid-Amerikaanse zeebeer vis, garnalen en kreeft 
Nijlkrokodil vlees; zebra, gnoe, vis 
IJsbeer vlees; zeehond en vis
Rode panda bamboe, bessen, bloesem van bomen en kleine blaadjes.

Stap 7  Diergroep
Bij welke groep hoort jouw dier?
Kijk op weetjeskaart 5 welke diergroepen er zijn.
Bedenk bij welke groep jouw dier hoort. 
Zoek een plekje op je tekening om dit er bij te schrijven.

Stap 8  Nog meer weetjes
Kijk naar het smartboard voor weetjeskaart 6

1. Reken uit hoe zwaar het dier weegt. Schrijf dit 
 rechtsboven in het vakje.
2. Kijk hoe oud je dier kan worden en schrijf dit
  linksonder in het vakje. 
3. Kijk hoe lang je dier kan worden. Hieronder zie je 
 hoe je dat moet aangeven op je tekening.

2 meter

Weetjeskaart 5
vis
amfibie
reptiel 
vogel
zoogdier
insect
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Stap 9 Bedreigd of niet?
Is jouw dier bedreigd? Bedreigd betekent dat er maar 
weinig van deze dieren in het wild leven. 

Kijk op het smartboard voor weetjeskaart 7
Onder je dier zit nog een vakje. Schrijf hierin of je dier 
bedreigd is of niet. Kies uit de volgende dingen: 
veilig
gevoelig
kwetsbaar
bedreigd
ernstig bedreigd 

                  

Je weetjestekening is nu af, super gedaan! Hang hem op in het klaslokaal en kijk hoe iedereen het heeft 
gedaan. 


