
208 Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

Voorbereiding activiteit

Verantwoording Dit informatieve boek bevat foto’s van (delen van) dieren op ware 
grootte. Aan de hand van de foto’s, sommige weergegeven op  
uitvouwpagina’s, leren kinderen allerlei namen en kenmerken van 
dieren. Het gaat onder meer over de ware grootte van het dier.  
Deze tekst is zeer geschikt om de doelen van het subdomein lengte 
en oppervlakte (domein meten SLO doelen) te realiseren. Het boek 
zelf is uitzonderlijk groot!

Leerdoel 
vaststellen

De kinderen leren allerlei kenmerken van de dieren uit het boek  
kennen.

Woorden 
selecteren

Deze woorden zijn in ieder geval nodig om de tekst te begrijpen:
• Klein en groot 
• mini en maxi

Er worden in deze tekst allerlei namen van dieren en begrippen 
met betrekking tot die dieren genoemd (groot en klein, lang en 
kort, dik en dun, groter dan, kleiner dan et cetera). Besteed hier 
impliciet aandacht aan door ze te benoemen. Op specifieke vragen 
van kinderen kunt u verdiepen door uitleg te geven.

Het bereiken
van het leerdoel
(strategieën)

Het leerdoel wordt bereikt met behulp van de strategieën: 
u	vragen stellen: een vraag stellen en daarna de pagina uitvouwen 
om antwoorden te controleren,
u	vragen stellen: vervolgvragen stellen om meer te weten te komen 
over de dieren, aan de hand van de aanwezige kenmerken, 
u	verbinden: welke ervaringen hebben de kinderen met de dieren?

Benodigde 
materialen

Het boek, werkvorm 1, een dobbelsteen met daarop de zintuigen; 
oog, oor, hand, neus, mond en een vraagteken.

Uitvoering activiteit

Voor het voorlezen   ik / wij fase

Stap 1:
 
• Terugblik

• Kennis
 activeren  

Terugblik:
U herinnert de kinderen aan eerder gelezen boeken over dieren, 
een film of ervaringen. 

Kennis activeren:
Er is geen specifieke (voor)kennis nodig om met de tekst aan de 
slag te kunnen gaan. De kinderen maken tijdens het voorlezen van 
de tekst kennis met allerlei kenmerken van dieren en de begrippen 
groot en klein, lang en kort, dik en dun, groter dan, kleiner dan et 
cetera. Ook komt de relativiteit van deze begrippen aan de orde. 

16.1 Mini en maxi
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209III De activiteiten: aan de slag in de praktijk

Stap 2: 

• Leerdoel op  
kindniveau 

• Verwachtingen
 en proces

U zegt een van de leerdoelen:
Je leert hoe dieren er uitzien en waaraan je ze kunt herkennen. 
(Je leert hoe groot dieren in werkelijkheid zijn). 

U zegt: we lezen en bekijken enkele bladzijden uit het boek. 
We praten met elkaar over de foto’s en ontdekken hoe de dieren 
eruit zien, welke dieren lang, kort, dik, dun, groot en klein zijn. 
Daarna rollen we met de zintuigendobbelsteen en praten we over 
ogen, oren, neus, bek en poten van de dieren.

Voorlezen ik / wij / jullie fase

Stap 3:
 
• Samen lezen, 
 denken 
 over de tekst 
 en verwerken

U leest de titel van het boek en denkt hardop: ik lees de titel Mini 
en maxi. Ik weet dat mini hetzelfde betekent als klein en dat maxi 
hetzelfde betekent als groot. Ik zie hier de poten van een tijger (wijs 
ze aan) en daar lieveheersbeestjes. Tijgers en lieveheersbeestjes 
zijn dieren. Ik zie dat de letters van mini dun geschreven zijn en de 
letters van maxi dik. Deze tekst gaat over mini, kleine dieren en 
maxi, grote dieren en dat klopt als ik naar de poten van de tijger 
en naar de lieveheersbeestjes kijk.  

u	Vragen stellen
U kiest een pagina uit het boek, bijvoorbeeld de giraf en vraagt: 
welk dier zie je hier? Wat zie je aan de giraf? Geef suggesties als: 
Welke kleuren heeft de giraf? Wat zie je aan zijn oren, tong? 
Gebruik begrippen als lang, langer, dun, dunner et cetera. 

u	Vragen stellen
U stelt de vraag uit de tekst: wat doet de giraf om de beste blaadjes 
bovenaan de boom te kunnen plukken? U zegt: denk na en 
daarna vraag ik een paar kinderen naar hun antwoorden.

U herhaalt enkele antwoorden en denkt hardop: ik vouw de 
bladzijde uit, om te kijken of het antwoord klopt. 
U leest de tekst en denkt hardop: Ja, het antwoord van Harold  
en Lieke klopt, want ik lees hier dat de giraf haar zeer lange tong 
gebruikt om de blaadjes te eten.

Als er geen antwoord gegeven wordt dat een relatie met de foto 
heeft, denkt u hardop: ik vraag me af wat de giraf doet om de  
blaadjes bovenaan uit de boom te plukken. Ik weet dat een giraf 
lang is, maar hij zal zichzelf nog langer moeten maken om de 
blaadjes uit de boom te kunnen plukken. Als ik blaadjes uit een 
boom wil plukken, gebruik ik mijn arm en hand, maar de giraf kan 
zijn poot niet gebruiken. Ik denk dat de giraf zijn tong gebruikt om 
blaadjes uit de boom te plukken, want het is een lang dier op hoge 
poten. Daarom kan hij gemakkelijker met zijn tong dan met zijn 
poot bij de bovenste blaadjes.

U vouwt de pagina uit en leest de tekst en wijst daarbij de tong  
aan. U denkt hardop: mijn antwoord klopte, want ik lees dat de  
giraf haar zeer lange tong gebruikt om de blaadjes te eten. 
 
U bespreekt op deze wijze nog enkele pagina’s. 

2284_Int_BLW_Deel_III_Activiteiten.indd   209 24-11-14   10:19



210 Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

Verwerking: 
Gebruik de werkvorm Dobbelsteen rollen (1).
U laat een pagina zien van een dier dat u hebt besproken. Laat een 
kind de dobbelsteen rollen. U stelt een vraag over het dier die past 
bij het zintuig dat bovenop ligt, bijvoorbeeld de bek. 
U vraagt: wat doet de giraf met zijn bek? Welk deel van de bek  
heeft de giraf nodig om blaadjes uit de boom te kunnen plukken? 
Waarvoor heeft de giraf een tong nodig? 
U laat een kind vertellen met de uitgevouwen plaat bij de hand. 
Stel vervolgvragen als: waarom heeft de giraf een lange tong  
nodig? Wat zou er gebeuren als de giraf een korte tong had? 
Wat zou hij wel kunnen eten en wat niet?

Als een kind onvoldoende relatie legt tussen de vragen en de foto 
kiest u voor (oplopend wat sturing betreft): 
• een suggestie: op de foto had de giraf een lange tong, wat deed 

ze daarmee?
• hardop denken: ik bekijk de foto nog een keer. Ik zie dat de  

giraf een lange tong heeft en ik heb gelezen dat ze daarmee de 
blaadjes boven uit de boom kan plukken. 

 
u	Verbinden
U laat de dobbelsteen weer rollen en stelt vragen over een ander 
zintuig. Als het vraagteken boven komt vraagt u bijvoorbeeld:  
wat wil jij nog meer vertellen over de giraf? Waar heb je een giraf 
gezien? Wat vind je bijzonder/grappig/ leuk/ spannend aan de giraf 
en waarom?

Na het voorlezen ik / wij / jullie fase

Stap 4:
 
• Afronding

U zegt: je weet nu hoe dieren er in het echt uitzien en waaraan je  
ze kunt herkennen. We hebben bijvoorbeeld over de giraf geleerd 
dat hij een lange tong heeft om blaadjes boven uit de boom te  
kunnen plukken. 
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211III De activiteiten: aan de slag in de praktijk

16.2 Mini en maxi
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Voorbereiding activiteit

Verantwoording Dit informatieve boek bevat foto’s van (delen van) dieren op ware 
grootte. Aan de hand van de foto’s, sommige weergegeven op  
uitvouwpagina’s, leren kinderen allerlei namen en kenmerken van 
dieren. Het gaat onder meer over de ware grootte van het dier.  
Deze tekst is zeer geschikt om de doelen van het subdomein lengte 
en oppervlakte (domein meten SLO doelen) te realiseren. Het boek 
zelf is uitzonderlijk groot!

Leerdoel 
vaststellen

De kinderen leren de ware grootte van dieren ontdekken door ze  
met hun eigen lengte te vergelijken en door te meten.
(De kinderen kunnen hun eigen lichaamslengte en -breedte meten 
door gebruik te maken van de gegevens uit het boek).

Woorden 
selecteren

Deze woorden zijn in ieder geval nodig om de tekst te begrijpen:
• mini en maxi
• klein en groot 
• meter, centimeter

Er worden in deze tekst allerlei namen van dieren en begrippen 
met betrekking tot die dieren genoemd (groot en klein, lang en 
kort, dik en dun, groter dan, kleiner dan et cetera). Besteed hier 
impliciet aandacht aan door ze te benoemen. Op specifieke vragen 
van kinderen kunt u verdiepen door uitleg te geven, mits dat  
bijdraagt aan het bereiken van het leerdoel.

Het bereiken
van het leerdoel
(strategieën)

Het leerdoel wordt bereikt met behulp van de strategieën: 
u	visualiseren: het schema van klein naar groot met cijfers en  
woorden (in kindertaal: de lengte-rij. En: met behulp van het  
eigen lijf, touwtjes en meetlint de groottes van dieren met elkaar 
vergelijken en vergelijken met het eigen lijf, 
u	voorspellen: van de ware grootte van dieren in relatie tot het  
eigen lichaam, 
u	vragen stellen: over de werkelijke grootte van dieren en vervolg-
vragen om hierover meer te weten te komen. 

Benodigde 
materialen

Het boek, een meetlint van minimaal 1.50 meter, andere zaken om 
mee te meten (zoals touwtjes van verschillende lengtes, meetlat, 
blokken), kopiëren van foto’s van dieren die in oplopende lengte, 
dikte en grootte gelegd kunnen worden (voor elk duo minimaal 
3), een kopie van de lengte-rij op twee keer A3-papier (aan elkaar 
geplakt), werkvorm 2 en 9. 
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212 Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

Uitvoering activiteit

Voor het voorlezen   ik / wij fase

Stap 1:
 
• Terugblik

• Kennis
 activeren  

Benodigde kennis:
De kinderen kennen begrippen als groot en klein, lang en kort, dik 
en dun, groter dan, kleiner dan, dikker dan et cetera. Tijdens deze 
activiteit komt de relativiteit van deze begrippen aan de orde.

Terugblik en kennis activeren:
U blikt met de kinderen terug op (eerder gelezen boeken over) 
meetactiviteiten. U legt bijvoorbeeld drie voorwerpen neer, die  
twee kinderen in volgorde van klein naar groot mogen neerleggen. 
Daarna kunnen andere kinderen dezelfde voorwerpen op volgorde 
van dun naar dik (of smal naar breed) neerleggen.

Stap 2: 

• Leerdoel op  
kindniveau 

• Verwachtingen
 en proces

U zegt een van de leerdoelen:
Je ontdekt de ware grootte van het dier door (een deel van) het dier  
te meten. 
(Je ontdekt de ware grootte van het dier door de lengte-rij te  
gebruiken.)

U zegt: we lezen en bekijken enkele bladzijden uit het boek.  
We praten met elkaar over de foto’s en ontdekken de ware grootte 
van de dieren. 
U maakt vervolgens een keuze:
a. Daarna gaan we foto’s van dieren uit het boek op een volgorde  

leggen. Je kiest met je maatje drie of meer dieren uit, meet ze en 
legt ze op volgorde van bijvoorbeeld groot naar klein. (Zie de  
verwerking in stap 3.)

b. Daarna meet je met je maatje de lengte van drie dieren en zoek 
je de juiste lengte op in de lengte-rij (kopie). Tot slot meten jullie 
elkaar en teken je elkaar in de lengte-rij op de juiste plek. (Deze 
verwerking is niet uitgewerkt.) 

Voorlezen ik / wij / jullie fase

Stap 3:
 
• Samen lezen, 
 denken 
 over de tekst 
 en verwerken

U leest de titel van het boek. U denkt hardop: ik lees de titel mini  
EN MAXI. Ik weet dat mini hetzelfde betekent als klein en dat maxi 
hetzelfde betekent als groot. Ik zie de poten van een tijger (wijs ze 
aan) en lieveheersbeestjes rechtsonder op de bladzijde (wijs ze  
aan). Tijgers en lieveheersbeestjes zijn dieren. Ik zie dat de letters 
van mini dun geschreven zijn en de letters van maxi dik. Deze tekst 
gaat over mini; kleine dieren en maxi; grote dieren.  

u	Voorspellen
U laat de achterkant van het boek zien en vraagt: wat zie je aan  
de illustratie en de foto? Wat voor soort illustratie is dit eigenlijk? 
Waar denk je dat dit boek over gaat? Desgewenst: wat leer je van 
dit boek denk je?
 
Laat de kinderen verwoorden wat ze zien en wat ze denken.  
Gebruik de werkvorm Denken-Delen-Uitwisselen.
U zegt: eerst zelf denken, daarna overleggen met je maatje en 
daarna vraag ik drie duo’s wat zij zien en waar ze denken dat dit 
boek over gaat. 
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213III De activiteiten: aan de slag in de praktijk

Als de kinderen onvoldoende verbinding leggen tussen de vraag en 
de foto en illustratie, kiest u voor (oplopend wat sturing betreft):
• een aanwijzing: kijk goed naar de bovenkant en onderkant van  

de illustratie van het kind en de foto.
• hardop denken: ik zie een bijzondere illustratie van een kind.  

Dat heet een silhouet en betekent dat de hele vorm dezelfde  
kleur heeft - hier bruin - en dat je de randen, de omtrek, goed 

 ziet. Doordat ik de omtrek en de schoenen en kleren goed bekijk, 
kan ik zien dat het een kind is. Naast het kind zie ik een slurf van 
een olifant. Ik zie dat het kind zich lang maakt en daardoor even 
lang is als de slurf van de olifant. Ik denk dan ook dat dit boek  
gaat over de lengte van kinderen en hoe lang dieren in het echt 
zijn. De slurf en het silhouet van het kind zijn een voorbeeld. 

u	Visualiseren (als vervolg op voorspellen)
U laat de lengte-rij zien en zegt hardop denkend: ik zie allemaal  
cijfers en woorden, een hele lijst. De letters en woorden worden 
steeds groter. Laat ik eerst nog eens naar de achterkant van het  
boek kijken, daar zag ik ook cijfers. 

U laat de achterkant van het boek zien en vraagt: wat betekent deze 
lijn met streepjes naast de foto van de slurf? Wat betekent 1.40 m? 
Spreek het uit zoals u het ziet. Laat de kinderen weer denken en 
verwoorden. Laat ze gebruik maken van de touwtjes en het  
meetlint. Als de kinderen onvoldoende relatie leggen tussen de  
vraag en het schema met de centimeters kiest u voor (oplopend 
wat sturing betreft):
• een suggestie: je kunt de lengte van de slurf niet in een keer  

laten zien met je handen. Je kunt dat wel met twee kinderen 
 laten zien of met je hele lichaam. 
• een aanwijzing: kijk eens naar deze meetlijn, er staat 1 meter  

en 40 centimeter. Wat heb je nodig om deze lengte te kunnen  
laten zien?

• hardop denken: ik zie langs de zijlijn centimeters en de tekst 1 
meter en 40 centimeter staan. Ik weet dat de werkelijke lengte 

 van de slurf 1 meter en 40 centimeter is. U wijst naar de tekst:  
op de achterkant van het boek staat: Dieren OP WARE GROOTTE. 
Ik weet nu zeker dat dit boek gaat over dieren op ware of  
werkelijke grootte. 

U zegt: je kunt meten in centimeters en meters. Een centimeter is  
zo groot (u laat dit zien op een meetlat en eventueel ook met uw 
duim en wijsvinger). Een meter is 100 centimeter en is zo lang  
(u laat dit weer zien met behulp van een meetlat en eventueel ook 
een touwtje, blokken en dergelijke). Het is handig dat er lang 
geleden is afgesproken hoe lang een centimeter en een meter zijn, 
want zo kunnen we lengtes goed meten en vergelijken. 

u	Vragen stellen en visualiseren
U gaat nu naar de pagina met het detail van de olifantenkop.  
U laat de foto van de slurf zien en leest de tekst. Laat één kind het 
meetlint of een touwtje ernaast leggen. Laat kinderen van 
verschillende lengtes op de grond naast de foto liggen. Deze situatie 
nodigt uit tot allerlei vragen als: wie is er langer dan de slurf?  
Wie is niet even lang als de slurf? Wie is precies even lang? Wie is 
langer en wie is korter? Hoeveel centimeter zijn de kinderen? 
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214 Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

Hoeveel centimeter moet je nog groeien, voordat je even lang als 
de slurf bent? Hoeveel centimeter is 1 meter? Kijk eens in het  
labeltje van je trui. Hoeveel cm staat daar op? Zo lang ben je als het 
goed is nu ongeveer. Meet het eens na?

U vraagt verder: hoe groot is dan de rest van de olifant? U slaat 
een pagina terug en laat de kinderen denken en redeneren over 
de  vragen op de pagina. 

Als de kinderen vragen gaan stellen over bijvoorbeeld voedsel, nest 
en leefomgeving van de olifant, dan zegt u: we leren met dit boek  
wat de ware grootte van de olifant is en niet hoe de olifant leeft. 
Ik schrijf de vraag/vragen wel op en ik zoek later een boek dat deze 
vragen kan beantwoorden. Dat boek gaan we binnenkort lezen. 

Als de kinderen de grootte willen vergelijken met andere dieren,  
gaat u naar een andere pagina. Laat de kinderen verschillen in 
grootte benoemen en de groottes meten met de handen, touwtjes 
en een meetlint. 

Als de kinderen onvoldoende een vergelijking maken met andere 
dieren kiest u voor (oplopend in sturing):
• een suggestie: ik ga naar de vorige bladzijde, waar de woorden 

klein, klein…. staan. Deze dieren zijn klein. U leest de tekst en 
zegt: laat eens met je handen zien hoe klein ze zijn? 

• hardop denken: ik wil weten hoe groot de kolibrie, dat is een  
vogel, is. De kolibrie is niet groot, maar juist klein. Daarom leg  
ik mijn pink naast de kolibrie en zo zie ik dat de kolibrie nog 

 kleiner is dan mijn pink.

Als u kiest voor werkvorm 2, dan pakt u het meetlint en denkt  
hardop: ik meet met het meetlint de werkelijke grootte van de 
kolibrie. Ik meet 4 centimeter. Ik pak de lengte-rij erbij en zoek de 
kolibrie op. Ja, bovenaan lees ik 4 centimeter en daarachter staat 
kolibrie. Ik zie dat er nog heel veel dieren groter zijn dan de kolibrie, 
want de kolibrie staat bovenaan de bladzijde in kleine letters, 
met nog heel veel dieren eronder. Het klopt dus dat de kolibrie  
een kleine vogel is.
 
U gaat naar de pagina met de vlinder en leest: Het is een van de 
grootste nachtvlinders van de wereld! 
U denkt hardop: deze atlasvlinder leeft ‘s nachts, want in het woord 
nachtvlinder hoor ik het woord nacht. Een nachtvlinder is dus een 
vlindersoort die ‘s nachts vliegt en eet en overdag slaapt.

u	Vragen stellen 
U vraagt de kinderen om te schatten hoeveel centimeter de  
atlas vlinder breed is. Eerst zelf denken, dan in duo’s uitwisselen 
en daarna een paar schattingen laten noemen. Eventueel kunt u 
op basis van een schatting vragen of alle kinderen die denken dat 
de vlinder breder is dan de genoemde centimeters hun hand willen 
opsteken en daarna alle kinderen die denken dat de vlinder minder 
breed is. Uiteindelijk mag een kind de breedte van de vlinder eerst 
schattend meten met de vingers en daarna de exacte breedte  
met meetlint of meetlat. Een ander kind kijkt in de lengte-rij of de 
meting klopt.
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U kunt nog een of meer pagina’s uit het boek met de kinderen  
bekijken en behandelen. Insteek is daarbij steeds het vergelijken 
van de grootte van dieren, dieren meten en de meting vergelijken 
met de lengte-rij. Desgewenste kunt u de kinderen schattingen van 
groottes van de dieren laten doen en/of vergelijkingen met zichzelf. 

Verwerking:
U gebruikt de werkvorm Plaatjeswandeling (9). De uitwerking  
hieronder is een variant op deze werkvorm.

U geeft elk duo drie kopieën van foto’s uit het boek. U zegt: je gaat 
met je maatje drie foto’s van dieren uit de tekst op een volgorde  
leggen. Jullie kiezen of je ze op grootte/lengte of op dikte/breedte 
wilt leggen. Kijk dan ook met welk lichaamsdeel, bijvoorbeeld je 
hand, je dat kunt meten. Je mag ook het meetlint erbij pakken en 
het aantal centimeters erbij schrijven.

Als de kinderen onvoldoende tot redeneren komen, denkt u hardop: 
ik bekijk de foto van het lieveheersbeestje en de kolibrie. Ik leg  
mijn vinger op beide dieren en ik zie dat de kolibrie groter is. 
Ik vraag aan mijn maatje Ben, wat vind jij? Ben is het met me eens.  
Ik leg de foto van de kolibrie achter die van het lieveheersbeestje. 
Nu pak ik de volgende foto.

Na het voorlezen ik / wij / jullie fase

Stap 4:
 
• Afronding

U laat de kinderen de door hen op volgorde gelegde foto’s op tafels 
neerleggen. 

U zegt: we willen weten of alle duo’s de foto’s op de juiste volgorde 
hebben gelegd. U laat kind A van het duo bij de foto’s staan en laat 
kind B van het duo langs de andere tafels gaan. In een minuut  
leggen de kinderen aan elkaar uit waarom zij voor deze volgorde 
hebben gekozen en hoe ze de ware grootte van de dieren hebben
gemeten. Daarna wisselen de duo’s. U loopt rond en na de 
tweede ronde geeft u een duo met een beredeneerde opbouw de 
 gelegenheid hun volgorde aan de groep te vertellen. U stelt daarbij 
vragen als: waaraan kan ik zien dat jullie volgorde klopt? Wat dacht 
je bij eerste foto? Wat weet je zeker? Wat weet je nog niet zeker? 

Als het denkproces door de kinderen met weinig woorden wordt 
toegelicht, denkt u hardop: ik zie bij deze volgorde dat de dieren  
van dun naar dik liggen. Ik kan dat controleren door mijn  
vingers te gebruiken. Ik leg ze op het eerste dier en ik zie dat het 
lieveheersbeestje dunner is dan mijn vinger. Nu leg ik mijn vinger 
op de kolibrie en ik zie dat mijn vinger te dun is. Tot slot leg ik mijn 
vinger op de dwergaap en nu heb ik meer vingers nodig. 

U zegt tot slot: we hebben ontdekt wat de ware grootte van dieren  
is door ze te meten.
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