Maak je eigen superdier!
Ontdek met Naturalis de natuur thuis

Bijzonder dier
Welke dieren vind jij leuk?
Kijk ook eens
naar de plaatjes. • Schrijf je ideeën

op een kladblaadje.

Wat maakt
die dieren
bijzonder?
De vorm, kleur, staart,
tong, snavel, poten?

• Teken ook alvast een aantal

Om ideeën
op te doen:

dierenonderdelen om te oefenen.
De nek van een giraf, de oren
van een haas, de poten van
een olifant…

• Kijk eens naar het prentenboek
Van mug tot olifant
van Ingrid en Dieter Schubert

Die gaan we zo mixen tot

een superbijzonder
dier!
Of misschien zijn ze giftig,

• Filmpje van Huisje Boompje
Beestje over superdieren

• Filmpjes op YouTube met

snel of heel sterk?

verschillende dieren, zoals deze

• Speelgoeddieren

Wat heb je
hiervoor
nodig?
Als je hem
helemaal zelf
wilt maken:
• Blanco ( liefst stevig) papier
• Kleurstiften/potloden,

scharen/plakstiften en ander
knutselmateriaal zoals bv glitters,
wattenbolletjes, touw, pitten

Maar het kan ook
met de knipvellen:
• Maak een print van het blad met lijf
van het dier (per persoon);

• maak een print van de bladen met
de dierenonderdelen

• Print het liefst op stevig A3 papier,
maar A4 kan ook prima.
De dierenonderdelen worden dan
wat kleiner.

• Misschien zit de snavel wel

Ga je ’m
helemaal zelf
maken:

aan zijn billen?

• Heeft hij geen poten,

maar loopt hij op stekels?

• Of heeft hij tentakels aan zijn kin?
• Bedenk wat jouw dier eet.
• En hoe doet hij dit dan?
• Is jouw dier giftig?
• Prikt, steekt of bijt hij?
• Hoe verdedigt hij zich?
• Hoe zorgt hij (zij) voor de jonkies?

• Teken eerst het lijf van het dier.

Een rond lichaam, vierkant, driehoekig,
of juist langwerpig.
Teken hiervoor een basisvorm
(zie het voorbeeld in de bijlage).

?

• Daarna teken je de verschillende onderdelen
van je superbijzondere dier op de plek
die je hiervoor handig vindt.

• Natuurlijk krijgen de dieren ook een kleur,
maar welke?

?

Aan de
slag!
Gebruik je
de knipvellen:

• Neem ieder een vel met het lijf van het dier
(zie bijlage) en een blad met onderdelen.

• Plak de onderdelen op de plek die jij handig
vindt voor je superbijzondere dier.

• Heeft hij één kleur of meerdere

• Nu kan hij natuurlijk ingekleurd

en welke dan?

• Heeft hij strepen, stippen,
vlekken of...

• Waarom heeft hij dat?
• Wil hij zich verstoppen of juist niet?
• Misschien wil hij met die kleuren

en bijgetekend worden, maar misschien
wil je er liever een bobbelige, harige
of geschubde huid van maken.

?

wel giftig lijken?

Joehoe!
Je superbijzondere dier
is af! Bekijk hem

?

		
		
		

• Waarom heeft jouw dier zo’n huid?
• Wil het opvallen of juist niet?
• Waarom wil hij dit en wat maakt
deze huid daar handig voor?

• In wat voor omgeving leeft
jouw dier?

• Kan hij ook ergens niet leven
met deze huid?

maar eens goed.
Stel dat je superdier
écht zou leven…

• Waar is jouw dier heel erg goed in?
En wat kan hij niet?

• Wat eet je superdier?
• Is het een nacht- of dagdier?
• Voor welke andere dieren moet jouw
superdier écht oppassen?

• Zou een superdier als huisdier
willen hebben?
Waarom wel/niet?

Ook leuk
om te doen:
• Maak eens een superbijzonder dier

van blokken, klei, papier, eierdozen,
oud plastic of in het zand

• Verkleed elkaar

tot een bijzonder dier!
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