
 
 
 
 
 

 
Opdracht: 

- Een vriendenboekje. Daar heb je vast wel eens iets in geschreven. Misschien heb je er zelf wel één. Al je 
vrienden en vriendinnen schrijven hierin hoe ze eruit zien, waar ze van houden en wat ze goed kunnen. 

- Maak zelf eens een vriendenboekje over je dierenvrienden. Welke dieren van het Wad of van Ameland vind je 
leuk, lief of grappig? Geef ze een eigen pagina. Ondertussen leer je ook heel veel over deze dieren. 
  

Nodig: 
- A4-papier 
- Fineliner 
- Liniaal 
- Pen 
- Kleurpotloden 

 
 

Aan de slag: 
 

- Begin met het maken van een voorbeeldpagina. Als deze klaar is mag je die een aantal keer kopiëren. Daarna 

vul je voor ieder dier een pagina in. 

 

- De voorbeeldpagina maak je als volgt: 

 In de hoek teken je eerst een vak. Hierin komt de pasfoto van het dier. 

 Dan ga je onderwerpen opschrijven die je van ieder dier wilt weten.  

 Daarachter komen stippellijntjes waar straks de antwoorden op komen. Bijvoorbeeld: 

 Naam: ……………………………….................................................. 

 Woonplaats: ………………………................................................ 

 Uiterlijk: ………………………………............................................. 

 Kleur: ………………………………................................................... 

 Lengte / grootte: ……………………........................................... 

 Lievelingseten: …………………………........................................ 

 Woont alleen / samen met: ……………………………........... 

 Geluid: ……………………………..................................................... 

 Hobby’s: …………………………….................................................. 

Schrijf dit met een fineliner. Dan kun je het beter zien na het kopiëren. 

 Zet alle onderwerpen netjes onder elkaar. 

 Is je voorbeeld klaar? Dan mag je het een paar keer kopiëren. 

 Nu ga je voor een paar dieren jouw vriendenboekje invullen.  

 Zoek eventueel op internet naar de antwoorden. 

 Natuurlijk teken je ook een mooie pasfoto van ze. 

 

 Klaar? Dan geef je je boekje een mooie voorpagina en doe je er nietjes in. 

 

 Laat je klasgenoten je eigen dierenvriendenboekje zien. Misschien willen zij ook wel een pagina van hun 

lievelingsdier invullen. 

Dieren - vriendenboekje 

Bodemdieren 


