
Welk dier vind je het liefst?

 

Welk dier vind je eng?

naam: groep:

Heb je zelf dieren?

Wat voor soort dieren ken je allemaal?

Opdracht:
Op de aarde leven men sen en dieren. Ze hebben op aller lei manie ren 
met elkaar te maken. Het is meestal de mens die bepaalt op wat voor manier 
mensen en dieren met elkaar omgaan. Mensen en dieren kun nen vrienden 
van elkaar zijn, ze kunnen elkaars vijan den zijn en mensen kun nen dieren op 
allerlei manier en gebrui ken. Met een moei lijk woord zeg je dat er  
ver schil  lende rela ties tussen mens en dier bestaan.

Kruis aan  
welke dieren je herkent:

Welke dieren heb je wel eens 
in het echt gezien? 

Welke ken je alleen van 
plaatjes of televisie? 

Dieren in de KrantDieren in de Krant

Opdracht:

Opdracht:

Opdracht:

In de krant staat regelmatig nieuws dat over dieren gaat. Als je die berichten 
goed bekijkt, kun je een heleboel leren over de rol die dieren spelen voor 
mensen. Uit elk bericht kun je namelijk halen hoe mensen tegen dieren aan
kijken. Deze werkkrant wil je daarbij helpen.  
Beantwoord eerst de volgende vragen:                                                        - >

  - >  - >

werkkrantwerkkrant

Bron: AD, 20/11/2010

Bron: NRC Handelsblad, 24/05/2005

Bron: XXX, 24/05/2005

Bron: De Volkskrant, 05/01/2005

Bron: Trouw, 30/11/2010



< < 

Mensen en dieren als vijanden

Mensen en dieren als vrienden 2

Lees dit krantenartikel en 
bespreek met je klasgenoten:  
wat vind je van de reactie  
van Stephen Smith?

Opdracht:

Het klinkt misschien raar als  
je zegt dat een dier je vriend is. 
Vriendschap sluit je eigenlijk met een andere persoon. Toch 
betekenen dieren vaak heel veel voor mensen en  
kun je rustig zeggen dat mens en dier vriend kunnen  
zijn. Lees maar eens het volgende bericht:                   - >

In kranten staan rouwadver ten ties. Daarin laten mensen hun verdriet zien over 
personen die zijn overleden. Je ziet tegen woor  dig vaak dat ook de naam van een 
huisdier genoemd wordt. Som mige mensen be schou wen hun dier als een deel 
van het gezin.

Voel jij ook vriendschap met een dier? Kun je zeggen hoe?

 

Vind je dat liefde voor een dier te ver kan gaan?

Opdracht:

Mensen en dieren kunnen ook last van elkaar  
hebben. Denk bijvoorbeeld eens aan natuurgebieden waar vogels broeden. Daar 
moeten mensen dan niet doorheen gaan wandelen. Andersom hebben men sen 
in steden bijvoorbeeld last van de grote aantallen duiven die daar rond vliegen. 
Op zoek naar voedsel kunnen ze erg opdringe rig worden, om nog maar te 
zwijgen van de vele poep die ze achter laten… Het probleem is natuurlijk wel dat 
je niet met dieren kunt over leggen over overlast.

Mensen en dieren kunnen ook last van elkaar  
hebben. Denk bijvoorbeeld eens aan natuurgebieden waar vogels broeden. Daar 
moeten mensen dan niet doorheen gaan wandelen. Andersom hebben men sen 
in steden bijvoorbeeld last van de grote aantallen duiven die daar rond vliegen. 
Op zoek naar voedsel kunnen ze erg opdringe rig worden, om nog maar te 
zwijgen van de vele poep die ze achter laten… Het probleem is natuurlijk wel dat 
je niet met dieren kunt over leggen over overlast.

Bron: XXX, 21/05/2005

Bron: AD, 07/07/2004Bron: AD, 02/06/2004 Bron: AD, 25/03/2005

Bron: AD, 12/06/2004



Dat mensen en dieren vriend en 
vijand van elkaar kunnen zijn 
(zoals we gezien hebben op de 
vorige pagina’s), daar is ieder een 
het wel over eens. Heel wat meer 
verschillende mening en zijn er als 
het gaat over de manier waar op 
mensen met dieren omgaan. 

Sommigen vinden dat je dieren 
niet op mag eten, anderen hebben 
daar geen problemen mee. Mensen 
gebruiken dieren om testen mee uit 
te voeren maar niet iedereen vindt 
dat goed.

Geef antwoord op de volgende vragen. 

Welke organisaties ken je die voor dieren opkomen?

Wat doen ze precies?

3

Mensen gebruiken dieren op allerlei manieren. Dieren leveren voeding (eieren, 
melk) of dienen zelf als voeding of product (vlees, vis; wol, bont). Dieren worden 
gebruikt voor dier   proeven. Er zijn dieren tuinen waar mensen in hun vrije tijd 
heen kunnen gaan. Mensen jagen voor hun plezier op dieren. Er is paarden
sport en stierenvechten.

Opdracht:

Opdracht:

Mag je ... 

Er zijn veel mensen die zich bezig houden met de zorg voor dieren. Ze 
zijn bang dat het slecht met sommige dieren gaat als niemand rekening 
met ze houdt. Die zorg kan gaan van het opvangen van straatkatten in 
een bepaalde stad tot grote organisaties die het voor dieren opnemen. 
Ze willen bijvoor beeld voorkomen dat dier soorten verdwijnen. Er is 
tegenwoor dig zelfs een politieke partij die voor dieren opkomt.

Zorg voor dieren 

Dieren voor consumptie of plezier 

... dieren opeten?      Ja      Nee      Ja, maar ...

... proeven op dieren uitvoeren?      Ja      Nee      Ja, maar ...

... thuis alle soorten dieren houden?      Ja      Nee      Ja, maar ... 

... dieren fokken voor gebruik?      Ja      Nee      Ja, maar ... 

... dieren doden voor hun huid?      Ja      Nee      Ja, maar ...

... op dieren jagen voor je plezier?      Ja      Nee      Ja, maar ...

... met dieren sport bedrijven?      Ja      Nee      Ja, maar ...

... stierengevechten organiseren?      Ja      Nee      Ja, maar ...

Bron: Nederlands Dagblad, 16/11/2010

Bron: Zwolse Courant De Stentor, 10/06/2005

Bron: Leidsch Dagblad, 01/12/2010



Schrijf nu een eigen kort krantenbericht aan de hand van de 
5 W-vragen. Vertel iets wat je zelf hebt meegemaakt of bedenk iets.  
Plak er even tueel een foto bij of maak een mooie tekening.   

Opdracht:Een goed krantenbericht geeft 
antwoord op de vragen Wie? Wat? 
Waar? Wanneer? Waarom? 

Wat is er gebeurd? Wanneer,  
waar en waarom is het gebeurd? Wie 
heeft ermee te maken?
Ze worden wel eens de 5 W’s 
genoemd. Je zou er ook nog  
Hoe? Bij kunnen zetten.

Kijk eens naar het voorbeeld.
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Puzzel

Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom? 

Hoe?

Colofon

Bron: AD, 30/11/2010



MAAK JE EIGEN DIERENKRANT

Plak of schrijf hier 

de naam van jouw krant

Raar dierennieuws 

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

raar dierennieuws  1
dier als vriend of vijand  2
dier voor consumptie   3
zorg voor dieren   4

Blader kranten door en knip een aantal berichten uit die over dieren gaan. In ieder 
geval moeten je knipsels over de volgende onderwerpen gaan: 
0  Raar dierennieuws,
0  Dieren als vriend of vijand, 
0  Dieren voor consumptie,
0  Zorg voor dieren.

Knip artikelen over die onderwerpen uit en plak ze in deze krant op de juiste 
pagina. 
Tip: je kunt ook een deel van een artikel nemen, bijv. alleen een foto of een 
krantenkop!

Als je van een onderwerp heel weinig artikelen hebt gevonden, kun je de lege 
ruimte zelf natuur lijk ook vullen. Verzin zelf een nieuws bericht, of maak een ver
slagje van de laatste keer dat je naar de dierentuin was.

pagina

Bron: NRC Handelsblad, 01/12/2010



2 Dier als vriend of vijand



Dieren voor consumptie 3



Zorg voor dieren 4 

In het colofon staat wie de krant 
heeft gemaakt. 
 
Naam / Namen: 

 
 
 

Groep:

Juf / Meester:

Datum:

Colofon

Bron: Nederlands Dagblad, 16/11/2010
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