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VREEMDE SNUITERS
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WAT GA JE DOEN?

OPDRACHT 1

Je zoekt de betekenis van
woorden die over bijzondere
dieren gaan.

Vul het goede woord in.
Kies uit: natuurlijke vijand – ongewerveld – pantser –
wervelkolom – land van herkomst.

WAT LEER JE ERVAN?

De superlenige octopus is een

Je leert de betekenis van woorden.

Hij kan zich in allerlei bochten wringen doordat hij geen

dier.

heeft.

ZO ZIT HET!
Hoe vind je de betekenis van een woord?
• Je leest een tekst.
• Je kijkt naar een afbeelding.
• Je leidt het woord af.
• Je vraagt het aan iemand die het weet.
• Je zoekt het woord op.

PROBEER HET
a Wat betekent de albino?
een dier dat zowel planten als vlees eet
een mens of dier met wit haar, een witte huid en
vaak rode ogen
een harde huidlaag bij dieren

b Hoe heb je de betekenis gevonden?
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Haaien lusten graag octopussen. Daarom is de haai de
van de octopus.
De harde huidlaag van het zeepaardje wordt een
genoemd.
Het

van de yoda-vleermuis is

Papoea-Nieuw-Guinea.

OPDRACHT 2

114|115

Wat hoort bij elkaar? Verbind.
reflecteren

•

ervoor zorgen dat iets
• of iemand niet opvalt

afschrikwekkend •

• terugkaatsen

camoufleren

•

• doorschijnend

buitenissig

•

bang makend,
• afschuwelijk eng

transparant

•

• opvallend, apart

BUITENISSIG

OPDRACHT 3
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Welk woord past in de zin? Onderstreep dat woord.
De kraaghagedis kan de temperatuur aannemen van zijn
omgeving, doordat hij ongewerveld | koudbloedig is.
Zijn geschubde huid | pantser beschermt hem tegen
uitdroging. Bij een aanval kan hij zijn bek wijd opensperren |
uitklappen.

OPDRACHT 4
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Welk woord van de week past erbij?
een dier dat zowel op het land als in het water kan leven

KIJK TERUG
a Welk woord heb je geleerd door naar een afbeelding te
kijken?

b Welk woord heb je geleerd
door erover te lezen?

c Welk woord leerde je door het
te vragen aan iemand die het
wist?

WOORDEN VAN DE WEEK
• afschrikwekkend
• de albino
• de amfibie
• buitenissig
• de camouflage

een kleur die niet opvalt in de omgeving

zo aanpassen aan je omgeving, dat een ander je niet goed

• camoufleren
• de carnivoor
• de geschubde huid
• de herbivoor

kan zien

• koudbloedig
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OPDRACHT 5
a Hoe noem je een dier dat alleen vlees eet?

• het land van herkomst
• de natuurlijke vijand
• de omnivoor

b Hoe noem je een dier dat alleen planten eet?
c Hoe noem je een dier dat zowel planten als vlees eet?

• ongewerveld
• opensperren
• het pantser
• reflecteren
• de schutkleur

d Wat eten mensen? Welk woord hoort daarbij?

• transparant
• de wervelkolom
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