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Will and the people 

At the zoo
Hier zie je de plattegrond van de dierentuin. Kies een route en vertel hardop welk dier je 
tegenkomt. De ander tekent de route die jij beschrijft in de plattegrond. Ben je langs alle dieren 
gekomen? Nu is de ander aan de beurt.

Doe het zo:

Make a sentence
Lees de flash info. Wat doen de dieren in opdracht 1? 
Kies vijf dieren. Schrijf op wat ze doen. 

Voorbeeld:

The elephant is drinking in the morning sun.

 

1

2

speak

write

I see a 

mouse.

Now I see an 

elephant!

Flash info

shaking its tail  zwaait met zijn staart

sleeping slaapt

eating eet

playing speelt

looking at kijkt naar

drinking drinkt

lying liggen

1        in the morning sun.

2        in the morning sun.

3        in the morning sun.

4        in the morning sun.

5        in the morning sun.

6 

7 

What do you 

see next?
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Will and the people 

What is the monkey doing?
Wat doen de dieren uit de dierentuin? Verzin het zelf! 
Lees eerst de flash info. Kies dan een dier uit de linker kolom. Vraag aan je klasgenoot wat dit dier 
aan het doen is. Je klasgenoot geeft antwoord. Trek dan een lijn van het dier naar wat je klasgenoot 
vertelt. Doe dit om de beurt tot je alle dieren hebt gehad.

Don’t
a  Lees de flash info. Kijk dan naar de afbeeldingen. 

Wat moet je niet doen? 
Schrijf bij elke afbeelding een passende zin.  
De eerste is al voorgedaan. 

b  Kies om de beurt een dier. Vertel wie je bent, wat je doet en wat je niet wilt! 
Gebruik de flash info en de woorden uit de vorige opdrachten. Kijk naar het voorbeeld.

More grooves at home
Ken je nog meer liedjes waar dieren in voorkomen? Luister thuis naar andere liedjes. 
Schrijf twee liedjes op. Schrijf ook de naam van de artiest op. Misschien weten je vader of 
moeder ook nog wel liedjes.

monkey is looking at me

elephant  is sleeping

dog  is playing

giraffe is eating

mouse is shaking his tail

zebra is drinking

Flash info

Als je vraagt wat een dier aan het doen is, zeg je:

What is the dog doing? Wat is de hond aan het doen?

Als je zegt wat een dier aan het doen is, zeg je:

The dog is playing.   De hond is aan het spelen.

The dog is eating.   De hond is aan het eten.

Flash info

Als je wilt zeggen dat iemand iets niet moet 

doen, gebruik je: Don’t.

Don’t come near me. Kom niet dichterbij.

Don’t touch me.  Raak me niet aan.

Don’t feed me.   Voer me niet.

Don’t wake me.  Maak me niet wakker.

Don’t talk to me.  Praat niet tegen me.

Don’t look at me.  Kijk niet naar me.

Don’t touch me.1

1 2 3

2 3

3

4

speak words

words

5 thuiswerken listen

Don’t feed me.
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Will and the people 

True or false?
Lees de tekst. Wat is waar? 
Kruis het goede antwoord aan.

Lion in the morning sun
Will and the people maken een woordgrapje in hun liedje. Ze zingen:
Wow wow wow, leave me where I’m having fun
That’s lying in the morning sun
And tell me when the day is done
‘Cause I’m a lion in the morning sun

In de tweede zin staat: lying in the morning sun. Lying betekent liggen: de leeuw heeft plezier als 
hij in de ochtendzon ligt. Maar lying klinkt een beetje als lion! A lion is een leeuw.

Schrijf het woord dat past in de zin. Kies uit: lion of lying

1 De olifant heet Afrika.

2 De olifant weegt 18 kilo.  

3 De olifant houdt van eten en drinken. 

4 De olifant is geboren in Afrika.

5  De olifant houdt er niet van als mensen 
hem aanraken. 

6 De olifant is dol op honden.

1 The lion is    in the morning sun.

2 Help! I see a       !

3 The   says: don’t touch me!

4 The panther is          in the sun, it is sleeping.

5 The   is shaking its tail.

6                     in the sun for a long time can be dangerous.

true

true

true

true

true

true

false

false

false

false

false

false

read

write

6

7


