
Lesbrief
De gekko en de havik

Over het boek
Wist jij dat de gekko is opgewassen tegen het
gevaarlijkste dier ter wereld?

Marc ter Horst vertelt je over de gevaarlijkste dieren ter
wereld. Wist je dat de gekko het gevaarlijkste dier ter
wereld aankan? De gekko schept hier graag over op tegen
de havik. Maar is dat niet de tijger? vraagt de havik zich
af. Of de olifant? En de haai dan? In dit prentenboek kom
je te weten welk gevaarlijk dier de gekko aankan. En dan
wordt hij wel met rust gelaten door de hongerige havik,
toch? 

Met prachtige illustraties van Marga van den Heuvel.
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Samen lezen

Laat de voorkant van het
boek zien

Wie zouden de dieren in de struikjes
zijn?
Lees de titel en ondertitel van het boek
voor. Vraag de kinderen wat zij denken
dat het gevaarlijkste dier ter wereld is.
Laat ze een voor een hun dier noemen
en vraag waarom ze denken dat dat
dier gevaarlijk is en voor wie. 
Vraag nu wat het gevaarlijkste dier
voor de mens is volgens de kinderen.
Schrijf hun antwoorden op het bord om
straks te vergelijken met het verhaal. 

Lees de eerste bladzijde voor
Vertel dat Kalimantan een tropisch eiland is in Indonesië en wijs
het eventueel aan op de kaart. Op Kalimantan is het altijd warm en
vochtig en er leven veel dieren en planten. 
Leg uit wat schubben zijn. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de
schutbladen. Welke dieren hebben nog meer schubben? Denk aan
vissen, slangen, hagedissen...

Laat bij elk dier de illustraties zien. De kinderen gaan vanzelf
herkennen dat op elke spread een hint staat voor het volgende
dier. 
Licht waar nodig moeilijke woorden toe, zoals de tentakels van de
kwal en het wurgen van de slang. 
Zijn de kinderen verbaasd over het gevaarlijkste dier? Benadruk
dat de muggen in Nederland geen malaria overdragen. 

Lees de rest van het boek voor
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Vergelijk de dieren die de kinderen noemden met de dieren in het
boek. Welke stonden er in? Leg zo nodig uit dat de dieren in het
boek steeds gevaarlijker werden. 
Welke dieren hebben de kinderen zelf wel eens gezien? In de
dierentuin, op tv, in het wild...
Vraag: waarom maken sommige dieren andere dieren dood? Om
zich te verdedigen (de schorpioen die in een schoen zit), om te
eten (de haai die een zeehond ziet) of per ongeluk (de mug die
een parasiet bij zich draagt). Maken mensen ook dieren dood?
Waarom?
Wat is het ongevaarlijkste dier ter wereld? Ongevaarlijk betekent
niet gevaarlijk. Geef andere voorbeelden: ondiep, ongewoon,
onwaar... Laat de kinderen nu nadenken over het ongevaarlijkste
dier ter wereld. Ze mogen het tekenen of beschrijven. Het kan een
eigen huisdier zijn dat heel lief is of bijvoorbeeld een slak, een
luiaard, een reuzenpanda. Kies samen de top 3 van
ongevaarlijkste dieren. 

Welke dieren met een S kennen de kinderen nog meer?
Welke dieren met de T van tijger kennen ze?
Doe de dierenketting: noem een dier en vraag wie een dier weet
dat begint met de laatste letter (of klank) van uw dier. Laat een
ander kind een dier noemen dat met de eerste letter (of klank)
van het vorige dier begint. Enzovoorts. Voorbeeld: gekko - olifant
- tijger - rat...

Woordenschat/spelling

Bij de spread met de tijger raadt de havik drie dieren
met een s: schaap, schildpad, spin. 
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Werkblad 1:
Herken de huid

Van welk dier is deze huid? Trek
er een streep heen

1: havik, 2: dooskwal, 3: ijsbeer, 4: krokodil

krokodil

dooskwal

havik

ijsbeer

1

2

3

4
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Werkblad 2:
Ondersteboven

De gekko kan
ondersteboven aan
een tak hangen.
Kun jij dat ook,
bijvoorbeeld aan
het klimrek? Hoe
ziet de wereld er
dan uit? Maak er
een tekening van. 
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 Klauwen Bek Gif

Havik    

Haai    

Beer    

Kwal    

Nijlpaard    

Olifant    

Krokodil    

Tijger    

Schorpioen    

Slang    

Mug    

Werkblad 3:
Nog gevaarlijker

Wat maakt deze dieren gevaarlijk?
Kruis het aan.
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Werkblad 3:
Nog gevaarlijker

Sommige dieren hebben scherpe tanden.
Andere hebben grote klauwen. Weer andere
hebben gif in de staart. Stel je voor hoe een
dier zou zijn die al die dingen had. Hoe zou
zo’n dier eruitzien? Teken het
allergevaarlijkste dier dat niet bestaat. 
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Antwoorden werkblad 3:
Nog gevaarlijker

Antwoorden

 Klauwen Bek Gif

Havik x x  

Haai  x  

Beer x   

Kwal   x

Nijlpaard  x  

Olifant  x  

Krokodil x x  

Tijger x x  

Schorpioen   x

Slang   x

Mug  x  
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