1

2

Lees de teksten.

Jaguar

Jaguar

Jaguar is een Engelse autofabriek die al
bijna 100 jaar bestaat. Jaguars zijn snelle
en dure auto’s. Een Jaguar F-Type kost
60 000 euro en haalt 250 kilometer per
uur. Er passen maar twee mensen in. De
Jaguar XJ is nog duurder, die kost minstens
90 000 euro.

De jaguar is familie van de leeuw, de tijger
en de luipaard. Hij leeft in Zuid-Amerika,
waar hij jaagt op andere dieren. Hij eet
bijvoorbeeld herten en zwijnen. Een
jaguar leeft alleen. Meestal leeft hij in het
regenwoud, waar hij rondtrekt op zoek naar
prooien. Als hij een prooi wil vangen, kan
hij heel hard rennen. Dat houdt hij niet lang
vol, want hij wordt snel moe.

Wat is hetzelfde aan de auto en het dier?
Ze zijn allebei snel.
Ze zijn allebei duur.
Ze komen allebei uit Engeland.
niets.
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Past de naam van het dier bij het voertuig?
Ja, heel goed.
Ja, een beetje.
Nee, niet echt.
Nee, helemaal niet.
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Lees de teksten.

De Bruinvis

Bruinvis

De Bruinvis is een onderzeeboot van de
Nederlandse marine. Een onderzeeboot
kan andere schepen aanvallen. Hij vaart
onder water stiekem naar het andere schip
toe. Dan schiet hij een torpedo af. Een
torpedo is een soort bom die zelf onder
water kan varen. Als de torpedo een schip
raakt, ontploft hij. Het schip zinkt dan. De
onderzeeboot vaart even stiekem als hij
gekomen is weer weg.

De bruinvis is helemaal geen vis. Het is een
kleine walvis. Hij is familie van de dolfijn.
Een bruinvis wordt ongeveer even groot als
een mens. Bruinvissen eten vissen, garnalen
en inktvissen. Ze leven alleen of in groepjes.
Ze komen meestal om de vijf minuten
even boven water om adem te halen. Er
leven veel bruinvissen in de Noordzee. Als
je geluk hebt, kun je ze ook zien voor de
Belgische kust.
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de marine

het deel van het leger dat met schepen werkt

Wat is hetzelfde aan de boot en het dier?
Ze bewegen zich allebei onder water.
Ze zijn allebei grijs.
Ze zijn allebei gevaarlijk.
niets.
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Past de naam van het dier bij het voertuig?
Ja, heel goed.
Ja, een beetje.
Nee, niet echt.
Nee, helemaal niet.
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Lees de teksten.

Alouette

Leeuwerik

De Alouette is een Franse helikopter.
Alouette betekent leeuwerik in het Frans.
Zoals alle helikopters kan de Alouette recht
omhoog en omlaag vliegen. De Alouette is
niet zo groot: er kunnen maar vier passagiers
in. Hij maakt veel lawaai als hij vliegt.

De veldleeuwerik is een klein vogeltje. Hij
is grijs en bruin gekleurd en ziet er niet erg
opvallend uit. De veldleeuwerik valt wel
op door zijn zang: hij vliegt zingend steil
omhoog, vliegt even zingend rond en daalt
dan weer in stilte.

Wat is hetzelfde aan de helikopter en het dier?
Ze maken allebei geluid in de lucht.
Ze kunnen allebei vliegen.
Ze vallen geen van beide op.
niets.
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Past de naam van het dier bij het voertuig?
Ja, heel goed.
Ja, een beetje.
Nee, niet echt.
Nee, helemaal niet.
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a Zoek een dier en een voertuig dat bij dat dier past.
– Het dier moet echt bestaan. Het mag een dier uit dit thema zijn of een ander dier.
– Het voertuig mag echt bestaan, maar je mag ook zelf een voertuig bedenken.
– Schrijf de naam van het dier rechts.
– Schrijf de naam van het voertuig links.
– Teken het dier of zoek er een afbeelding van.
– Schrijf vier zinnen over het dier.
– Teken het voertuig.
– Schrijf vier zinnen over het voertuig.

b Oefen je tekst. Vertel aan de klas waarom het dier en het voertuig dezelfde naam hebben.
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