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Will and the people 

Quartet1 read

1 Een Afrikaans dier is: 
A een haai
B een panda
C een zebra

3 Een ander Aziatisch dier is:
A een dolfijn
B een wolf
C een panter

5  Voor een kwartet met Afrikaanse dieren 
zijn deze kaarten nog nodig:

A een tijger, een panda en een panter
B een leeuw, een slang en een zebra
C een wolf, een lynx en een konijn

2 Een Aziatische olifant heeft:
A mooie oren
B grappige oren
C lelijke oren

4 Een muis is een:
A Europees dier
B Aziatisch dier
C Afrikaans dier

6 Voor wie is een giraffe gevaarlijk?
A voor leeuwen
B voor mensen
C voor slangen
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Will and the people 

So funny!
Lees de flash info. Wat is jouw mening over deze dieren? Welke woorden passen volgens jou bij 
welk dier? Zet kruisjes in het schema.

Let’s talk
a  Lees de flash info. Oefen dan samen het 

gesprekje. Klaar? Wissel van rol.

b  Nu jullie. Van welke dieren houden jullie wel en van welke niet? Kies een dier van de foto’s en doe 
het gesprekje nog een keer. Kies uit de woorden of bedenk zelf iets.

Flash info

funny grappig

scary eng

sweet lief

beautiful mooi

ugly lelijk

dangerous gevaarlijk

an elephant a zebra a panther a lion a mouse a giraffe

funny

scary

beautiful

sweet

ugly

dangerous

Flash info

Als je je mening geeft, zeg je: I think…

I think a lion is beautiful.  Ik vind een leeuw mooi.

Do you like an 

elephant?

Do you

like ...?

Why not?

Why? /

Why not?

No, I don’t.

Yes I do. / 

No, I don’t.

I think an 

elephant is 

scary.

I think a … 

is …

zebra

funny

giraffelionmouse

scary

sweet

panther

beautiful

monkey

ugly

dangerous...

2

3

words

speak
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Will and the people 

Riddles
Lees de raadsels over de dieren. Geef antwoord in het Engels.

Design your own animal
Kies twee dieren uit deze lessen. Maak er een nieuw dier van. 
Schrijf erbij wat je van je nieuwe dier vindt en waarom. 
Kijk naar het voorbeeld.

Klaar? Maak een tekening van jouw nieuwe dier.

Guess the animal
Lees het raadsel. 

I can shake my tail and I can play.
I am cute and funny. What am I?

Bedenk nu zelf twee nieuwe raadsels. Kies voor beide raadsels een ander dier.
Laat een ander raden welk dier het is!

Answer: It’s a dog! 

It eats bananas.
It’s big, black and hairy.
It can play the drums 
on his chest.
What is it? 

If it is sick, it needs a 
lot of space.
It is afraid of a mouse.
It has large ears.
What is it? 

It is the king of the jungle.
It belongs to the cat family.
It can eat 27 kilograms of 
meat for dinner.
What is it? 

write

write

read words

6

5

4

*
I like this monkeybird (aapvogel) 
because he is funny and sweet.
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Will and the people 

Words to know

panther

elephant

dogs

giraffe

mouse

zebra

monkey

tiger

funny

scary

sweet

beautiful

ugly

dangerous

panter

olifant

honden

giraffe

muis

zebra

aap

tijger

grappig

eng

lief

mooi

lelijk

gevaarlijk

Words and phrases

Phrases

What is the dog doing?  Wat doet de hond?

The dog is playing.   De hond speelt.  

The lion is shaking its tail.  De leeuw zwaait met zijn staart.

The lion is sleeping.  De leeuw slaapt.

Don’t ...

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.

Je mening geven

Als je je mening geeft, zeg je: I think…

I think a lion is beautiful.  Ik vind een leeuw mooi.

Do you like ...?

Als je vraagt of iemand ergens van houdt, 

vraag je: Do you like…?

Do you like a monkey? Hou jij van een aap?

Het antwoord is dan:

Yes, I do.  Ja.

of

No, I don’t.  Nee.


