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De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Huisdieren
Met een huisdier, kun je veel tijd doorbrengen en je kunt het knuffelen. Het is 
echter ook belangrijk dat je je huisdier op de juiste manier voed, het schoon maakt 
en het opvoed. Bij een hond komt er dan nog de tijd voor het uitlaten bij.
Over het geheel genomen zal je hier dagelijks 1 – 2 uur vrij voor moeten maken. Bij 
dieren zoals hamsters, vogels en konijnen moet ook nog elke dag de kooi worden 
schoongemaakt.

Het is zeer belangrijk dat je een huisdier alleen het juiste voer geeft en de juiste 
hoeveelheid. Win daarom van tevoren informatie in en houdt in gedachten: dingen 
die jouw goed smaken zijn voor dieren vaak ongezond (bijvoorbeeld chocolade en 
snoep)!

Een allergie is een ziekte, waarbij het lichaam op 
bepaalde stoffen reageert, alsof het ziektever-
wekkers zijn. Zo kan een persoon met een allergie, 
allergisch zijn voor dierlijk haar.

Welk huisdier is geschikt voor u? Maak notities:

Welk huisdier zou je gelukkig maken?
Is het bij jou thuis mogelijk om een huisdier te houden?
Met welk huisdier gaan je ouders akkoord?
Zijn er mensen met een allergie in de familie?
Hoeveel tijd wil je elke dag aan je huisdier besteden?

Hoe goed ben je op de hoogte? Kruis aan: 

Hoe heet het „huis“ van vissen?
     een terrarium  een aquarium

Welk dier werd in het oude Egypte 
als een godheid aanbeden?
_________________________

Vind je hond het leuk, als je jouw favoriete muziek luid afspeelt?
     Ja, hij vindt dit leuk - net als ik.  Nee, luide muziek doet hem pijn.

Wat betekent het als een konijn met zijn achterpoten op de vloer trommelt?
     Hij is bang.  Hij heeft honger.


