
2.3 Dieren op de Cariben

Luister naar de juffrouw of meester. Je gaat een presentatie houden.
Over wat kan je meer vertellen? Zet wat je gevonden hebt in de tabel.

Het suikerdiefje

Soort dier

Kleur(en)

Voedsel = Wat eet hij?

Geluid

Andere kenmerken

3.1 Kunstcollages 

Lees de tekst en maak de opdracht. 

De kunstcollages zijn af. Ze hangen aan de muur.
Kijk naar de dieren. Maak drie groepjes van de kunstcollages: 
-  Welke dieren eten planten? 
-  Welke dieren eten vlees?
-  Welke dieren eten alles? 

Vul het schema in. Ken je nog meer voorbeelden van planteneters, vleeseters of alleseters? 
Schrijf ze in de tabel.

Planteneters Vleeseters Alleseters
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3.3 Beestachtig Lekker: Caribische dierengedichten        

Bron: Charlotte Doornhein (tekst).

Een moeilijke tekst!
Kijk naar de titel.  
Waarover gaat de tekst?
Lees dan de vragen. 
Zoek de antwoorden op de vragen in de tekst.
Je hoeft niet alle woorden te kennen.

1.  Maak kennis met … een vegetarische vleermuis, een brutale troepiaal, krioelende kakkerlakken, een 
 bloeddorstige wara wara, een dansende rog, een balkende ezel, een maanzieke geit en een lome leguaan.
2.  ‘Beestachtig Lekker – liederlijke herrie voor (Caribische) kinderen’ zijn acht gedichten van Charlotte Doornhein   
 over Caribische dieren. De gedichten zijn op website Xarisma niet alleen te lezen, maar natuurlijk ook te  
 horen en te zien!
3.  Auteur Charlotte Doornhein heeft haar gedichten zelf ingesproken. Linda Vuijk heeft mooie sprekende 
 illustraties bij de dierengedichten gemaakt. De vleermuis, troepiaal, kakkerlak, wara wara, rog, ezel, geit en   
 leguaan komen echt tot leven dankzij de animaties van Xarisma.
4.  Nieuwsgierig?
 Ga dan naar de website en vergeet niet om bij elk dier het geluid aan te zetten en de afspeelknop aan. 

Vragen: 
1.  Alinea 1: De auteur noemt acht diersoorten. Welke acht diersoorten? 
 Onderstreep ze in de tekst. Noem alleen het dier!
 Kijk naar het voorbeeld. 

2.  Alinea 2: Wat is de titel van het boek dat Charlotte geschreven heeft?
 Onderstreep de titel.

3.  Alinea 2: Wat vind je in dit boek?  
 Omcirkel het goede antwoord:

 Verhalen – gedichten - liedjes. 

4.  Alinea 3: Wie heeft de gedichten op de website ingesproken?

5.  Alinea 3: Wie heeft de tekeningen gemaakt?

6.  Alinea 3: Wie heeft de animaties gemaakt?
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3.4 Hoe is hij en wat doet hij? 

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Kijk naar alinea 1.

Maak kennis met … een vegetarische vleermuis, een brutale troepiaal, krioelende kakkerlakken, een  
bloeddorstige wara wara, een dansende rog, een balkende ezel, een maanzieke geit en een lome leguaan.

Vragen:
De schrijfster zegt iets over de vleermuis.
Zij zegt hoe de vleermuis is:

1.  Het is een  vleermuis. 

 De vleermuis is  .

2.  Het is een  troepiaal. 

 De troepiaal is  .

3.  Het is een  wara wara. 

 De wara wara is  .

4.  Het is een  geit. 

 De geit is  .

5.  Het is een  leguaan. 

 De leguaan is  .

Luister naar de juffrouw of meester.
De schrijfster zegt wat de dieren doen.

6.  Het zijn  kakkerlakken. 

 De kakkerlakken  .

7.  Het is een  rog. 

 De rog  .

8.  Het is een  ezel. 

 De ezel  .
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5.5 Uitdrukkingen met dieren 

Dieren hebben eigenschappen die gebruikt worden in uitdrukkingen. 
Bijvoorbeeld: zo trots als een pauw.
Weet je welke eigenschappen bij de dieren horen?

Kies uit: traag – sluw – ijverig – wijs – nijdig.

1.  Zo  als een stier.   

2.  Zo  als een vos.   

3.  Zo  als een mier.   

4.  Zo  als een schildpad.  

5.  Zo  als een uil.    
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Vul hier je dier in:

5.4 De presentatie 

Hou een presentatie over de leguaan of het stekelvarken.
Vul eerst de woordspin aan.
Gebruik je schema van oefening 5.2 of de antwoorden bij oefening 5.3 als basis.



Kun jij nog meer uitdrukkingen met dieren bedenken? Schrijf ze op!

 

 

 

Uitbreiding woordenschat

2.1  de (kunst)collage – de pagina – de bladzijde – de reep – het beeld – wild – gek – prachtig
2.3  het voedsel
4.3  het elfje
5.2  de geit – het varken – de rat
5.4  het (stekel)varken – het (knaag)dier – knagen
5.5  traag – sluw – ijverig – wijs – nijdig 

A. 
Vul in.

Kies uit: leguanen – bruin – groene – grijze – voedsel – insecten – vegetarisch – rat – geit – varken – leguaan – soorten 

De Leguaan
Op de Cariben zie je vaak  .

Er zijn veel  leguanen. 

De meeste soorten hebben een  of  kleur.

Maar sommige leguanen zijn  .

Als ze jong zijn, eten leguanen  .

Als ze ouder worden, zijn leguanen  .

Hun  bestaat dan uit planten.

Dieren die de leguaan bedreigen zijn de , de  en het 

 .

Ook mensen eten soms een  .
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B.
Trek een lijn.
Welke woorden betekenen hetzelfde?

Erg mooi  Wild 

Het eten  Niet allemaal 

Niet tam   Het voedsel

Niet normaal   Prachtig

Niet jong  Oud

Sommige  Gek

C.
Vul in.

De (lelijk)  leguaan.

Het (vies)  varken.

De (gek)  geit.

Het (raar)  ratje.

De (prachtig)  pauw.

De (braaf)  beer.

De (bloedorstig)  vleermuis.

Poëzie is (leuk) !
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