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Naam
Groep

LES 4

Rachel wil een poes
2.1 Welke dieren ken jij?

Zoogdieren

Vissen

DIEREN
Insecten

Reptielen

2.3 Hoe verzorg jij je dieren?
Heb jij huisdieren? Hoe goed verzorg jij je huisdier?
Vul de tabel in. Schrijf: elke dag – soms – nooit
Huisdier 
Dit doe ik 
Voeren
Wassen
Borstelen
Uitlaten
Hok schoonmaken
Spelen

Hond

OEFENBLAD 2/3

LES 4

Naam
Groep

Rachel wil een poes
5.3 Telefoneren
Wat zegt Rachel?
Luister naar het gesprek. Zet een kruisje bij de dingen die Rachel zegt.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Echt?
Dat klopt.
Dat klopt niet.
U heeft gelijk.
Dat klopt ook.
Wat fijn!

Uitbreiding woordenschat
2.1
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.3
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4

het (zoog)dier – het insect – het reptiel (de reptielen)
het (huis)dier – de (dier)soort
de (vracht)auto – de (vracht)boot – het (vracht)vliegtuig – het (vracht)dier = het (last)dier – het vervoersmiddel
last hebben van – lastig
een hekel hebben aan iets
de poort – de buren – blaffen
zwerven – de eigenaar – gelijk hebben
de ezel – de geit – vangen – de regering
zielig – de jonkies
de (dieren)arts – het (spreek)uur – het asiel
verdrietig
vinden – ik vind – ik heb gevonden
het erf – rondlopen – dagelijks – wekelijks – jaarlijks – maandelijks – de vlo (vlooien) – de vacht

A.
Geef antwoord op de vragen.
1. Geef een voorbeeld van een insect.

2. Is een giraf een zoogdier?

3. Welke soorten auto’s ken je?

4. Waaraan heb jij een hekel?
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Rachel wil een poes
5. Wat doen honden?

6. Waarom wil de regering loslopende geiten en ezels vangen?

7. Waar kun je een poesje kopen?

8. Hoe vaak ga jij naar de tandarts?

B.
Vul de zinnen in.
Kies uit: vlooien – zielig – hekel – gevonden – spreekuur – eigenaar – dagelijks – verdrietig
1. Wie is de
2. Wanneer is het
3. Hij gaat
4. Heb jij ook zo’n

van deze ezel?
bij de dierenarts?
met zijn hond wandelen.
aan muggen?
.

5. Toen haar hond dood ging, was Sarah erg
6. Kijk eens wat ik op straat heb
7. Iiiiiiii, die hond heeft
8. Dat hondje heeft een pootje gebroken. Wat

!
! Stop hem snel in bad!
!

