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Alles in 1  
Project dieren 
 

Met het project Dieren maken we kennis met de dierenwereld, vijf weken lang. Films en foto’s laten ons 
de meest fantastische dieren zien. Dat die bestaan! Het wordt een leuke ontdekkingsreis, want wie 
houdt er nou niet van dieren. Lees hier wat we allemaal gaan doen. 
 
Week 1: Dieren algemeen 
We starten met een film over dinosaurussen, dieren uit de oertijd. We lezen over fossielen 
en voor wie tijd over heeft is er een tekst over apen en mensapen. Op het programma 
staan verder h het verhaal over Noach en de duif. We leren het Apenlied, voor de musical 
aan het eind van dit project. 
 
Week 2: Ongewervelden 
Dat er enorm veel dieren zijn zonder geraamte ontdekken we deze week. Eerst zien we en 
film over kevers. Daarna lezen we over sponzen, wormen en weekdieren, zoals inktvissen 
en slakken. Vlinders zijn geliefd om hun kleuren en vrolijk gefladder. En we leren meer over 
spinnen!  
 
 
 
 
 
Week 3: Vogels 
We genieten van een film over vogels. Wel eens gehoord van arendsogen of biddende 
torenvalken? Sommige vogels kunnen uitstekend in het donker zien.  
 
 
 
 
 
Week 4: Vissen, Amfibieën en reptielen 
Voor krokodillen, padden en slangen zijn veel mensen bang. We leren ze beter kennen in 
een film. Wat zijn amfibieën en reptielen, waar leggen ze hun eieren en waar leven ze?  
Eerst zien we een spannende film over de haai. Hoe vissen aan zuurstof komen en nog 
veel meer over deze bijzondere dieren lezen we in ons projectboek. Daarin staat ook veel 
mooie foto’s en een boeiende tekst over haaientanden. 
 
 
 
Week 5: Zoogdieren 
De film gaat over onze huiskat en over grote wilde katten in Afrika. We leren wat 
zoogdieren zijn en we ontdekken van alles over walvissen en andere zeezoogdieren. 
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Spelling en taal 

 Samengestelde woorden (bijv. babyleeuw)  
 Fopklank i= “j” (bijv. periode)  
 Moeilijke woorden: c, y (bijv. condor)  
 Beginstukken (bijv. gebruikt )  
 eindstukken –ig, -lijk, -heid, -tie en –isch (bijv. warmbloedig)  

 
Engels 
We leren hier woorden en korte zinnetjes die te maken hebben met het project “dieren” woorden zoals:  
Shark, next to, beach, crocodile, rock, lizard  
De kinderen krijgen deze Engelse woorden mee naar huis om te leren. 
 
Handig om Engels te oefenen of nog meer informatie te vinden over het project.  
http://intranet.alles-in-1.org/leerling/3 
            
De Flyer en de Samenvatting van deze periode zijn ook terug te vinden op onze website bij de groep. 

 
 
Alles apart 
Grammatica 

 telwoorden, natuurlijk getallen zoals één, vijfduizend, achtentachtig, maar ook woorden zoals: sommige, 
vele, meer, minder, laatste, middelste 

 samengestelde zinnen met een voegwoord.  
Ik ging wandelen, terwijl de zon scheen. 
Hoewel het regende, ging ik toch wandelen. 

 persoonlijke voornaamwoorden: ik, jij, u, hij, hem, haar, ons, wij, jullie enz. 

 bezittelijke voornaamwoorden: mijn tas, jouw boek, uw potlood, onze school, jullie werkstuk, hun vader 
 

Spelling 

 woorden verbinden (hondentrainer, groenteboer, doktersassistent, IT-medewerker) 

 hoofdletters - aan het begin van een zin  
- bij de naam van een mens, volk, bedrijf enz. of een afgeleide daarvan 
  België, Belgen, Belgische bonbons 
- feestdagen en belangrijke gebeurtenissen 
  Kerstmis, Moederdag (maar pas op kerstfeest, paashaas) 

 eindstukken (militair, autoritair, antiquair, sanitair, ordinair, revolutionair) En natuurlijk bespreken we ook 
gelijk de betekenis van de moeilijke woorden   

 moeilijke woorden: de y, x, q (symbool, yoghurt, cynisch, experiment, excuses, quiche, aquarel, aquaduct) 

 verkleinwoorden (baby’tje, tv’tje, koninkje, skietje, logeetje, tijdmachientje) 
 
Oefenen kan thuis ook via http://wrts.nl/vlonder5tm8 
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Werkwoorden 

 We leren dat de persoonsvorm uit twee delen kan bestaan: 
Ik werk samen met André.  pv = werk samen 
Pak dit eens even aan, alsjeblieft. pv = pak aan 

 In een samengestelde zin  staan meerdere persoonsvormen en onderwerpen. 
Sam heeft een radio gevonden en Sterre draait aan de knoppen. 
Hoewel Jan geschrokken is, helpt hij de meiden toch. 

 
 
 
 
Engels 

 We leren het SHIT regeltje: in de tegenwoordige tijd komt er een -s achter de ik-vorm bij he, she of it. 
I walk - he walks 
I sing - she sings 
I kiss - he kisses (een extra -e-) 
I fish - he fishes 

 In het Engels zet je the of a(n) voor een zelfstandig naamwoord (bij ons de, het, een) 
the house (het huis) 
the car (de auto) 
a flower (een bloem) 
an island (een eiland) 
an elephant (een olifant) 
Je ziet bij de laatste twee ani pv a, dit doe je als een woord met een klinker begint. 

 Het is wel handig als je in het Engels de weg kunt vragen. Zo leren we onder andere: 
links = left 
rechtdoor = straight on 
oversteken = to cross 
naast = next to 
 

Rekenen 
Getallen en bewerkingen 

 optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (allemaal cijferend, dus onder elkaar) 

 rekenen van kommagetallen (185 x 0,02 en 3: 0,25 of 1,6 : 0,4) 

 breuken; verder oefenen met vermenigvuldigen, nogmaals optellen en aftrekken maar nu met ‘lastiger’ 
breuken. Delen met breuken is nieuw 

 percentages; naast de herhaling met minder mooie percentages moeten ze nu ook het geheel uit kunnen 
rekenen als een deel is gegeven (25% van de fietstocht is 15 km, hoe lang is de hele tocht?)  
(een avocado is 150% duurder dan vorig jaar. Nu kost hij € 2,50. Wat kostte hij vorig jaar?) 
 

Oefenen kan thuis ook via https://app.rekentuin.nl/users/login 
 
 
Meten en meetkunde 

 oefenen met geld alsof je bij de kassa van een winkel bent 

 rekenen met data wordt herhaald 

 herhaling en uitbreiding van rekenen met oppervlakte, omtrek en inhoud. Ingewikkeldere sommen 

 rekenen met schaalaanduiding 

 puntcoördinaten in een assenstelstel leren lezen en tekenen 
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