LES 7 SPREKEN EN LUISTEREN

I ♥ ENGE DIEREN IN HUIS
WAT GA JE DOEN?
Je voert een denkgesprek
over contacten tussen mensen
en enge dieren.

WAT LEER JE ERVAN?

126|127
OPDRACHT 1
a Kijk naar de bronnen. Beschrijf samen wat je ziet.
Welke bron vind je het engst?
bron

b Waarom? Schrijf je antwoord kort op.

Je leert hoe je een denkgesprek voert.

ZO ZIT HET!
Hoe voer je een denkgesprek?
• Je denkt eerst zelf na.
• Je vertelt wat je van iets vindt: je geeft je mening en
onderbouwt deze met argumenten.
• Je luistert goed naar wat de ander zegt. En je reageert
daarop.
• Je beschrijft samen wat je ziet en wat er gebeurt.

PROBEER HET
Kijk naar de afbeelding hierboven.

a Beschrijf samen wat je ziet en wat er gebeurt.
b Vind jij dat een baby alleen bij een hond mag zitten?
Praat erover.

c Voor ik iets zei, had ik goed nagedacht. ja | nee
Ik luisterde goed naar mijn maatje. ja | nee

c Praat samen over je antwoord. Kozen jullie dezelfde
bron? Waarom wel of waarom niet?

126|127
OPDRACHT 2
a Waarom griezelen mensen eigenlijk bij veel dieren?
Praat erover.

b Wat maakt een dier griezelig?
c Wat vind jij het griezeligste dier dat je kent? Vertel het je
maatje. Vertel ook waarom het voor jou het griezeligste
dier is.
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BUITENISSIG

126 1
OPDRACHT 3
a Bekijk de bron. Beschrijf wat je ziet en wat er gebeurt.
Is dit gevaarlijk voor de jongen? Of voor de spin?

b Waarom doet de jongen dit, denk je? Praat erover.
c Zou jij het durven en doen? Zou je het eerder doen als je
er heel veel geld voor kreeg? Vertel elkaar waarom wel
of niet.

126|127 1 2
OPDRACHT 4
a ‘Vogelspinnen of slangen als huisdier houden is stom,
want je kunt er niet eens mee knuffelen.’
Wat vinden jullie van deze mening?
Ben je het eens of oneens? Vertel elkaar je mening.

b Wat zijn de verschillen tussen
het hebben van een hond of
kat als huisdier en het hebben
van een slang of gekko?
Schrijf eerst kort je gedachten
op.

TIP: Denk aan wat je met

het dier kunt doen, hoe je het
moet verzorgen, en aan wat
het dier nodig heeft.

126 4
OPDRACHT 5
a Wat kun je met een wandelende tak als huisdier?

b Welke van de dieren zou jij als huisdier willen hebben als
je moest kiezen? Vertel ook waarom je voor dit dier kiest.

OPDRACHT 6

127

5

Deze vleermuizen zitten ongevraagd in het huis.

a Wat zou jij ervan vinden als deze dieren bij jou in huis
zouden schuilen?

b Deze vleermuizen zijn zeldzaam en beschermd. De
bewoners van dit huis mogen ze daarom niet zomaar
weghalen of wegjagen. Wat vind jij daarvan? Praat
erover.

c Wat is het engste dier dat jij weleens ongevraagd in huis
hebt gehad? Vertel erover. Vertel ook wat er met het dier
is gebeurd.

KIJK TERUG
a Heb je steeds goed naar je maatje geluisterd? ja | nee

b Heb je een andere mening over iets gekregen door het
denkgesprek? ja | nee

GA VERDER
Wat ga je doen?
woordenschat oefenen op bladzijde 102 en 103
woordenschat oefenen op de computer
spelen met taal op bladzijde 105

c Praat samen over de verschillen.
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