
Hallo liefste leerling, 

We kregen heel wat leuke nieuwsoverzichten toegestuurd de voorbije twee weken. Dit vonden we echt 

tof! Daarom hebben we besloten om je een nieuwe uitdaging te geven in projectvorm :  

‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’. 

     

Je krijgt de opdracht (NIET verplichte opdracht!) om deze week en volgende week een powerpoint-

presentatie te maken over jouw lievelingsdier. Of maak je hierover liever een filmpje? Even goed! 

Bespreek een speciaal of gevaarlijk of schattig of … dier. Heb je een huisdier, dan kan je daar eventueel 

iets over vertellen.  

Kies je om één van de twee weken deel te nemen aan het project, dan zal je één dier hebben 

besproken. Als je twee weken deelneemt aan het project, zal je dus ook twee lievelingsdieren hebben 

besproken (1 in week 1, 1 in week 2). 

Wat moet er in de presentatie of het filmpje zitten? 

Ik wil 5 onderdelen zien in jouw presentatie. Nummer 6 is een extraatje als jouw dier iets speciaals kan. 

1. De lichaamsbouw 

Hoe ziet jouw dier eruit? Grootte, kleur, speciale uiterlijke kenmerken,… . 

2. Woonplaats 

In welk land komt jouw dier vaak voor? In welke omgeving vertoeft het dier?  

(bos, woestijn, …) 

3. Voedsel 

Wat eet je dier? Is het een planteneter, vleeseter, alleseter, …? 

Zie je dat ook aan de bouw van het dier? Aan hun gebit? 

4. Voortplanting 

Hoe noemen we het mannetje, het vrouwtje, het jong? 

Legt de mama eitjes of worden de jongen levend geboren? 

Hoeveel jongen per worp? 

Hoe zien de jongen eruit bij de geboorte? Helemaal anders dan de volwassen versie of een 

mini-versie van de mama of papa? 

5. Vijanden en verdediging 

Wie zijn de vijanden van het dier? 

Hoe kan het zich tegen zijn vijanden verdedigen? 

6. Extraatje: dit dier kan iets speciaals 

Kan jouw dier iets dat een ander dier helemaal niet kan? Dan kan het iets speciaals!  



 

Stuur de presentatie/film door op vrijdagnamiddag (tussen 14u en 16u) via de facebookmessenger van 

school of via dirkdierick@hotmail.com of klas4b@bsdetoekomst.be. 

 

Veel plezier ! 

Meester Dirk en juf Charline 
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