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Les

3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de hond

Wat eet een hond?   
 
Wat drinkt een hond?  

Wat doet een hond als hij thuis is?   
 
Hoe ziet de woonplaats van een hond eruit?   
 

Bij welke honden moet je de vacht goed verzorgen?   
 
Wat doet een dierenarts bij een hond?   
  
 

Hoe zie je dat een hond zich goed voelt?   
 
Hoe zie je dat een hond bang is?   
 
Hoe zie je dat een hond boos wordt?   
 

Met wie wil een hond samen zijn?  
Wat wil een hond elke dag doen?  
Welk gedrag is typisch voor een hond?   
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Les

3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de kat

Wat eet een kat?   
 
Wat drinkt een kat?  

Wat doet een kat als hij thuis is?  
Heeft een kat veel of weinig verschillende plekjes nodig?  
Hoe ziet de woonplaats van een kat eruit?  
 
 

Hoe zie je aan een kat dat hij pijn heeft?   
 
Wie kan ervoor zorgen dat de kat geen kleintjes meer kan krijgen?   
 

Wordt elke kat graag gestreeld?   
Wanneer voelt een kat zich onrustig of onveilig?   
 

Hoe toont een kat dat iets van hem is?   
 
Wil een kat dat je hem leert wanneer hij binnen en buiten mag? Waarom (niet)?   
 
Welk gedrag is typisch voor een kat?   
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Les

3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de cavia

Wat eet een cavia?   
 
Wat drinkt een cavia?  

Wat doet een cavia op zijn woonplek?   
 
Hoe ziet de woonplaats van een cavia eruit?   
 

Welke delen van het lichaam moeten extra verzorgd worden?  
Wat als een cavia ziek is?   
 

Cavia’s zijn prooidieren. Wat betekent dat?   
 
Van wat krijgt een cavia stress?    
 
Waarom vindt een cavia het eng om opgepakt te worden?   
  
 

Wat doen cavia’s de hele dag door?  
Wat doet een cavia als hij bang is voor een roofdier?  
Met wie woont een cavia het liefst samen?  
Welk gedrag is typisch voor een cavia?   
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Les

3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: het konijn

Wat eet een konijn?   
 
Wat drinkt een konijn?  

Wat doet een konijn op zijn woonplek?   
 
Hoe ziet de woonplaats van een konijn eruit?   
 

Welke delen van het lichaam moeten extra verzorgd worden?  
Wat doet een dierenarts bij een konijn?   
   
 

Voor wie zijn konijnen bang?  
Wat vindt een konijn ervan om gepakt of geknuffeld te worden?    
 
Wat doet het konijn dan?    
 

Waar zit een konijn het liefst overdag?   
 
Wat doet een konijn graag als het schemert?  
Met wie woont een konijn het liefst samen?  
Welk gedrag is typisch voor een konijn?    
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Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de kip

Wat eet een kip?   
 
Wat drinkt een kip?  

Wat doet een kip op haar woonplek?   
 
Hoe ziet de woonplaats van een kip eruit?   
  
  
 

Waarom moet je het hok proper maken?   
 
Wie kan helpen als de kip verzorging nodig heeft of als ze ziek is?   
 

Wat vindt een kip eng?  
Hoe komt het dat een kip snel schrikt?   
 

Waarmee wast een kip zich?  
Met wie woont een kip graag samen?  
Welk gedrag is typisch voor een kip?   
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Les

3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: het paard

Wat eet een paard of pony?   
 
Wat drinkt een paard of pony?  

Wat doet een paard of pony op zijn woonplek?   
 
Hoe ziet de woonplaats van een paard of pony eruit?   
 
Heeft een paard of pony veel of weinig ruimte nodig?  

Wie helpt hen als ze ziek of gewond zijn?  
Hoe kan je pijn en ziekten voorkomen?   
 

Wat doet een paard of pony als hij schrikt?   
 

Met wie woont een paard of pony graag samen?   
 
Welke omgeving vindt een paard interessant?   
 
Welk gedrag is typisch voor een paard of pony?   
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3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de hond

Wat eet een hond? vlees, hondenbrokken …  
 
Wat drinkt een hond? water 

Wat doet een hond als hij thuis is? spelen, rennen, eten en drinken,   
slapen … 
Hoe ziet de woonplaats van een hond eruit? rustige, eigen slaapplek,    
plaats om te rennen, eet- en drinkplaats … 

Bij welke honden moet je de vacht goed verzorgen? bij honden met lang haar  
 
Wat doet een dierenarts bij een hond? behandelen tegen wormen of   
parasieten, spuitjes geven tegen hondenziekten, tanden en oren  
controleren … 

Hoe zie je dat een hond zich goed voelt? hij staat recht, zijn oren zijn naar   
voren, zijn staart is omhoog … 
Hoe zie je dat een hond bang is? hij maakt zich klein, zijn staart hangt laag,  
zijn oren zijn naar achteren … 
Hoe zie je dat een hond boos wordt? hij laat zijn tanden zien, hij gromt,   
hij blaft of hapt … 

Met wie wil een hond samen zijn? met andere honden 
Wat wil een hond elke dag doen? wandelen, spelen … 
Welk gedrag is typisch voor een hond? snuffelen, graven, zwemmen, spelen,  
rennen, blaffen, samen zijn, wandelen … 
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Les

3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de kat

Wat eet een kat? vlees, kattenbrokken, nat of droog kattenvoer  
 
Wat drinkt een kat? water 

Wat doet een kat als hij thuis is? slapen, eten en drinken, krabben … 
Heeft een kat veel of weinig verschillende plekjes nodig? veel 
Hoe ziet de woonplaats van een kat eruit? plaatsen om te eten, te drinken,   
te slapen en zijn behoefte te doen, vrije doorgang naar buiten,   
plaats om te krabben … 

Hoe zie je aan een kat dat hij pijn heeft? bijna niet, als hij zich anders   
gedraagt 
Wie kan ervoor zorgen dat de kat geen kleintjes meer kan krijgen? de dierenarts  
 

Wordt elke kat graag gestreeld? sommige katten niet 
Wanneer voelt een kat zich onrustig of onveilig? als hij geen verstopplaats   
heeft 

Hoe toont een kat dat iets van hem is? door eraan te krabben, door zijn geur  
te verspreiden 
Wil een kat dat je hem leert wanneer hij binnen en buiten mag? Waarom (niet)? nee,  
een kat doet het liefst zijn eigen zin  
Welk gedrag is typisch voor een kat? jagen, op avontuur gaan, slapen,   
spinnen, ergens hoog gaan zitten, klimmen, springen, krabben,   
schuilen … 
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3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de cavia

Wat eet een cavia? grassen, bladeren, planten, hooi, caviavoer  
 
Wat drinkt een cavia? water 

Wat doet een cavia op zijn woonplek? slapen, schuilen, bewegen,   
verkennen, eten en drinken … 
Hoe ziet de woonplaats van een cavia eruit? genoeg verstopplekjes, binnen   
en buiten, plaats om te rennen … 

Welke delen van het lichaam moeten extra verzorgd worden? tanden en nagels 
Wat als een cavia ziek is? dan wordt hij snel zwak, je moet op tijd naar   
de dierenarts gaan 

Cavia’s zijn prooidieren. Wat betekent dat? dat andere dieren op hen jagen  
 
Van wat krijgt een cavia stress? als hij zich niet kan verstoppen, als hij   
opgepakt wordt 
Waarom vindt een cavia het eng om opgepakt te worden? hij denkt dat we hem   
gaan opeten, hij weet niet dat we het doen om te knuffelen  
 

Wat doen cavia’s de hele dag door? knagen 
Wat doet een cavia als hij bang is voor een roofdier? zich verstoppen 
Met wie woont een cavia het liefst samen? met andere cavia’s 
Welk gedrag is typisch voor een cavia? schuilen, knagen, samenzijn, rennen,  
verkennen … 
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3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: het konijn

Wat eet een konijn? hooi, verse groenten en kruiden, één handje   
konijnenkorrels per dag 
Wat drinkt een konijn? water 

Wat doet een konijn op zijn woonplek? slapen, schuilen, eten, graven,   
knagen, eten en drinken … 
Hoe ziet de woonplaats van een konijn eruit? verstopplaats, zachte   
ondergrond om te graven, plaats om te rennen en te springen … 

Welke delen van het lichaam moeten extra verzorgd worden? tanden en nagels 
Wat doet een dierenarts bij een konijn? tanden en nagels nakijken,   
spuitjes geven tegen ziekten bij konijnen, verzorgen als hij   
ziek is … 

Voor wie zijn konijnen bang? vossen, katten, honden, mensen … 
Wat vindt een konijn ervan om gepakt of geknuffeld te worden? hij vindt dat heel   
eng 
Wat doet het konijn dan? krabben en bijten, wild spartelen, waardoor hij   
zijn rug kan breken 

Waar zit een konijn het liefst overdag? verscholen in een hol of   
een verstopplekje 
Wat doet een konijn graag als het schemert? lopen, huppelen, springen … 
Met wie woont een konijn het liefst samen? met andere konijnen 
Welk gedrag is typisch voor een konijn? graven, knagen, schuilen, rennen,   
huppelen, springen, samen zijn, elkaar verzorgen … 
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3 THEMA: GEZELSCHAPSDIEREN

Gezelschapsdieren | BIJLAGE 3

Werkblad: de kip

Wat eet een kip? kippenvoer, wormen, groenten en fruit,   
etensresten 
Wat drinkt een kip? water 

Wat doet een kip op haar woonplek? slapen, eieren leggen, scharrelen,   
een stofbad nemen, eten en drinken, lopen … 
Hoe ziet de woonplaats van een kip eruit? een nest om eieren te leggen,   
een zitstok om op te slapen in het binnenhok, een hok dat kan  
afgesloten worden, een grote buitenplaats met zand of   
losse grond … 

Waarom moet je het hok proper maken? zo blijft de kip gezond, ze heeft   
het graag proper … 
Wie kan helpen als de kip verzorging nodig heeft of als ze ziek is?   
de dierenarts 

Wat vindt een kip eng? opgepakt worden, drukte en lawaai 
Hoe komt het dat een kip snel schrikt? een kip is een prooidier, er zijn   
dieren die haar willen opeten 

Waarmee wast een kip zich? met zand of stof 
Met wie woont een kip graag samen? met andere kippen 
Welk gedrag is typisch voor een kip? kakelen, scharrelen, eieren leggen,   
pikken, rennen, stofbad nemen, samen zijn, met de vleugels   
klapperen, soms ook vliegen … 
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Werkblad: het paard

Wat eet een paard of pony? gras, hooi, blaadjes en andere plantjes,   
paardenvoer 
Wat drinkt een paard of pony? water 

Wat doet een paard of pony op zijn woonplek? slapen, rennen, grazen,   
drinken, schuilen … 
Hoe ziet de woonplaats van een paard of pony eruit? een grote, boeiende wei,   
stal, beschutting … 
Heeft een paard of pony veel of weinig ruimte nodig? veel ruimte  

Wie helpt hen als ze ziek of gewond zijn? de dierenarts 
Hoe kan je pijn en ziekten voorkomen? goed verzorgen, geen prikkeldraad   
rond de wei, spuitjes geven, laten grazen … 

Wat doet een paard of pony als hij schrikt? wegrennen, achteruit stampen  
 

Met wie woont een paard of pony graag samen? met andere paarden of pony’s  
 
Welke omgeving vindt een paard interessant? buiten, met gras, zand, heuvels,  
struiken, bomen, plassen … 
Welk gedrag is typisch voor een paard of pony? rennen, grazen, rollen, slapen,  
samen zijn, spelen, onderzoeken … 
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