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Waarover gaan de lessen
In deze les schrijf je in tweetallen een verslag van een onderzoekje naar verschillen tussen twee
soorten dieren. Je verslag komt op een mooi opgemaakte poster in de klas te hangen.

In deze lessen leer je:


Welke woorden je kunt gebruiken om in een verslag dieren met elkaar te vergelijken
(vergelijkingswoorden).
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Les 3 Dieren vergelijken
Voor het schrijven: oefenen met vergelijkingswoorden

Je kunt dieren beschrijven door hun eigenschappen heel precies te benoemen met erbijwoorden zoals
in de vorige lessen. Maar je kunt dieren ook beschrijven door ze precies met elkaar te vergelijken.

 Lees hieronder hoe Asha en Romy ratten en hamsters met elkaar vergelijken:

Ratten of hamsters?
We mochten van onze moeders knaagdieren uitzoeken als huisdier. Knaagdieren knagen, maar ze
zijn ook lief. We konden niet goed beslissen welke soort knaagdieren we het liefst wilden. Ratten leken
ons wel leuk, maar we vonden hamsters eigenlijk schattiger. We gingen nadenken over de verschillen.
Tamme ratten zijn slimmer dan hamsters. Ratten kunnen veel beter kunstjes leren. Ook kun je ratten
makkelijker uit het hok halen en ermee spelen.
Terwijl hamsters overdag meestal slapen dus
dan kun je er alleen ’s nachts wat mee doen.
Hamsters zijn een stuk kleiner dan ratten. Dus
als ze uit het hok zijn en ontsnappen kun je ze
ook moeilijker weer vinden. Ze kunnen zich
overal verstoppen. Met ratten kun je veel beter
een band krijgen en ze luisteren zelfs naar je.
Een nadeel van ratten is dat veel mensen bang
voor ze zijn, omdat wilde ratten ziekten
verspreiden. Hamsters hebben een veel liever
imago. Mensen vinden die vaak knuffelbaarder.
Wij denken dat we toch liever een paar tamme
ratten willen.

Asha en Romy groep 6
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Opdracht 1 (werk alleen)

 Lees de volgende uitleg:

Asha en Romy letten vooral op de verschillen tussen
hamsters en ratten. Ze vergelijken eigenschappen. Bijvoorbeeld wie is er
slimmer is en hoe ze doen (gedrag). Ze noemen ook de voor- en nadelen
van de twee huisdiersoorten (bijv. ratten worden vaak als eng gezien,
hamsters zijn schattiger).
Voor deze vergelijkingen gebruiken ze verschillende woorden. Deze
woorden noemen we vergelijkingswoorden. Voor sommige
vergelijkingen gebruiken Asha en Romy woordjes als: liefst, schattiger,
slimmer, makkelijker. Dit noemen we vergelijkingen met één woord.

Voorbeelden van
vergelijkingswoorden:
groter
kleinst
vriendelijker
lelijker
donkerder
meest
minder

Soms gebruiken Asha en Romy meer woorden voor het beschrijven van verschillen, bijvoorbeeld: in
tegenstelling tot hamsters…, een nadeel van ratten is…., terwijl hamsters overdag meestal slapen. Dit
noemen we vergelijkingen met meer woorden. Ze zouden ook kunnen beschrijven wat hetzelfde is
bij ratten en hamsters. Bijvoorbeeld: “Ratten zijn knaagdieren, net zoals hamsters”. Net zoals
hamsters is dus ook een vergelijking met meer woorden.

Opdracht 2 (werk samen)

 Kijk eens naar de volgende woorden:

lief, liever, liefst
schattig, schattiger, schattigst


Welke vier van deze woorden zijn vergelijkingswoorden? Onderstreep ze!

 Bespreek de ontbrekende vergelijkingswoorden en vul ze in:

slim, slimmer, …....…….…..

makkelijk, ….…..….…………………..….., makkelijkst

goed, ……………………, ……………………
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 Vergelijk met je maatje. Hebben jullie dezelfde antwoorden? Zo niet, bespreek dan wat het
goede antwoord is
 Kies uit de voorbeelden hiernaast vier vergelijkingswoorden. Maak vier zinnen waarmee je
een vergelijking maakt tussen dieren. Je mag zelf kiezen welke soorten dieren je vergelijkt:

1. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
 Lees elkaars zinnen en bespreek met elkaar of je het eens bent met de vergelijking van de
diersoorten.

Opdracht 3 (werk samen)

In de voorbeeldtekst staat “Tamme ratten zijn slimmer dan hamsters” Kun je ook zeggen: “Tamme
ratten zijn het slimst” ?
 Leg elkaar uit wat je hiervan vindt.

Opdracht 4 (werk samen)
 Lees de zinnen:

“Ook kun je ratten makkelijker uit het hok halen en ermee spelen. Terwijl hamsters overdag meestal
slapen dus dan kun je er alleen ’s nachts wat mee doen”.
 Welke vergelijkingen maken ze hier? Leg elkaar je antwoord uit.
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Voor het schrijven: jullie tekst voorbereiden

 Lees de schrijfopdracht:

Jullie gaan samen een verslag schrijven waarin jullie verschillen en overeenkomsten tussen twee
diersoorten vergelijken. Hierbij gebruiken jullie vergelijkingswoorden (vergelijking met één woord,
vergelijking met meer woorden).
Voor het verslag gaan jullie informatie zoeken. Jullie verslag komt op een poster die in de klas wordt
opgehangen. Zorg ervoor dat jullie tekst goed te begrijpen is voor jullie klasgenoten.
Jullie tekst is ongeveer even lang als de voorbeeldtekst.

Opdracht 5 (werk samen)
 Kies uit de lijst achter in je boekje het dierenpaar dat jullie met elkaar willen vergelijken.

Opdracht 6 (werk samen)
 Zoek samen teksten, boeken of informatie op internet voor jullie vergelijkingen.
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Opdracht 7 (werk samen)
 Schrijf op welke dingen jullie willen vergelijken.
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Tijdens het schrijven

Opdracht 8 (werk samen)

 Schrijf jullie tekst.



Let op het gebruik van vergelijkingswoorden (vergelijking met één woord, vergelijking met meer
woorden).



Bepaal wie er begint met typen en wissel halverwege om.

Opdracht 9 (werk samen)

 Sla jullie tekst op met jullie namen+les3versie1.
 Print je tekst en schrijf jullie namen+les3versie1 erop.
 Bewaar jullie tekst!
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Les 4 Dieren vergelijken
Na het schrijven: je tekst bespreken en veranderen

Eerst lezen jullie je eigen tekst nog eens om te zien of alles duidelijk is. Daarna bespreken jullie de
tekst met een ander tweetal. Jullie gebruiken het commentaar van je klasgenoten om de tekst te
veranderen.

Opdracht 1 (werk samen)

 Lees de tekst nog eens helemaal en vraag je af of jullie voor jullie klasgenoten duidelijk
maken:


wat de twee diersoorten zijn die je vergelijkt (hoe heten ze?)



wat de verschillen zijn tussen die diersoorten



wat de overeenkomsten zijn

 Let ook op:


Heb je goede/duidelijke vergelijkingswoorden gebruikt (vergelijkingen met één woord en met
meer woorden)?



Heb je een duidelijk begin en einde aan je verslag gemaakt?

 Maak aantekeningen in jullie tekst waar jullie iets willen veranderen om de vergelijking
duidelijker te maken.
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Opdracht 2 (werk samen)

 Bespreek jullie teksten om de beurt. Doe dat zo:

1. Lees de tekst van jullie klasgenoten.
2. Vertel wat jullie leuk vinden aan de tekst.
3. Vraag wat de schrijvers willen veranderen om de tekst beter te maken.
4. Vertel de schrijvers of jullie het eens zijn met wat beter kan. Leg uit waarom.
5. Geef de schrijvers tips hoe de beschrijving van overeenkomsten en verschillen tussen de dieren
beter kan (gebruik van vergelijkingswoorden met 1 woord en meer woorden).
6. Kijk of jullie nog andere plaatsen zien waar de beschrijving van overeenkomsten en verschillen
tussen de dieren duidelijker kan.
 Maak aantekeningen in je tekst van wat je nu nog meer wilt gaan veranderen.

Opdracht 3 (werk samen)
 Verander jullie tekst.
 Open jullie eerste versie (namen_les3versie1).
 Klik op opslaan als en sla je tekst op met jullie namen+les4versie2 (als je nu dingen verandert en
opslaat, is versie 1 ook nog bewaard als namen+les3versie1).


Gebruik de aantekeningen bij jullie tekst.



Let op de vergelijkingswoorden.

Opdracht 4 Je tekst bewaren en printen (werk alleen)

 Klik op opslaan (niet: opslaan als, dat heb je al gedaan bij opdracht 3).
 Print je tekst en schrijf jullie namen+les4versie2 erop.
 Bewaar jullie tekst!
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Lijst dierenparen
kat

hond

dolfijn

haai

koe

yak

bizon

giraffe

muis

olifant

beer

teek

winterkoninkje

pony

panda

pinguïn

kameel

ezel

sprinkhaan

antilope

wolf

zwaan

parkiet

duif

buizerd

musje

leeuw

adelaar

konijn

cavia

inktvis

lama

mestkever

baviaan

slang

gierzwaluw

bij

mier

tijger

komodovaraan

fret

slang

vlinder

hertje

uil

vos

nijlpaard

potvis

ijsvogel

wild zwijn

ara

cicade

pimpelmees

libellen

bever

spin

ijsbeer

meeuw

ree

eekhoorn

gorilla

net python

haas

ezel

kolibri

okapi

vleermuis

raaf

papegaaiduiker

berberaapjes
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