
PowerPoint: biotoop van een dier 

 

In groepjes zijn jullie al aan de slag gegaan voor de PowerPoint-presentatie rond dit thema. 

Hieronder volgt kort de uitleg, mocht je in de vakantie verder willen werken. Indien je verder 

wilt werken, laat het me weten, dan bezorg ik je de PowerPoint. Nu staat deze op de 

googledrive van de school, waar jullie van thuis uit niet aan kunnen. 

 

Hier is toch eerst nog even de tabel met de groepjes en het gekozen dier. 

muskusos Carlos Kwint Roos Lisa 

marter Rosa Mae Wolf Lou  

sneeuwluipaard Julia Maurice Adja  

zwarte panter Yasmine Amani Isil  

pika Tristan Anissa Inas  

ijsvogel Kobi Lili Lars Tamar 

reuzenpanda Nadia Nando Mats  

 

De opdracht: 

Beschrijf de biotoop van een dier. 

(Een biotoop is het leefgebied van een dier) 

- De beschrijving van de biotoop zelf. 

o Waar op de wereld vinden we het dier? Wat is de verspreiding? 

o Beschrijf het landschap. (woestijn, bergen, bos, steden, in of aan het water) 

§ Wees zo precies mogelijk. 

o Hoe is het weer/ het klimaat daar? 

- Je beschrijft het dier zelf. 

o Hoe ziet het eruit? Zijn er verschillende soorten die je kan herkennen? 

o Wat eet het? 

§ Tot welke groep behoort het dier. (carnivoor, herbivoor, omnivoor, 

insectivoor, … ) 

§ Wees ook specifieker: welke dieren of planten eet het dan? (Deze 

vinden we terug in het landschap van de biotoop) 

o Waar/hoe/wanneer slaapt het? (nest, hol, staand, …) 



o Leeft het alleen of in groep? (Hoe groot is de groep?) 

§ Hoeveel jongen krijgt je dier? (Dit hoeft niet) 

o Extra weetjes 

 

Tips voor een goede PowerPoint: 

We hebben er al enkele overlopen. Hier komen ze nog eens allemaal op een rijtje. 

 

- Algemeen 

Wees beknopt: schrijf enkel de sleutelwoorden op de slides. Je publiek moet naar 

jouw verhaal luisteren. De woorden op de presentatie zijn er in de eerste plaats om 

jou te helpen met het onthouden van wat je moet zeggen. Je publiek krijgt zo een 

houvast om te onthouden wat je net gezegd hebt of om moeilijke woorden te 

verstaan. 

- Tip 1: Maak een inhoudstafel met de volgorde van wat je zal zeggen. 

- Tip 2: gebruik beelden: afbeeldingen / foto’s / video’s (Een beeld zegt meer dan 

duizend woorden.) 

- Tip 3: 7 woorden per regel en 7 regels per slide is een maximum. 

- Tip 4: Maak je tekst visueel: gebruik pijlen of opsommingen. 

- Tip 5: Gebruik hyperlinks, waar je kan. Zo blijft de grootte van je presentatie beperkt 

en laad hij sneller op de computer. 

- Tip 6: Houd je in bij het gebruik van animaties. Te veel animaties leiden de aandacht 

af. 

- Tip 7: Gebruik afbeeldingen die iets zeggen over je onderwerp. Hoe leuk die GIF van 

My Little Pony ook mag zijn, heeft hij niets te maken met je onderwerp, laat die pony 

dan maar rustig rondspringen op het internet. Onthoud wel waar je hem vond. 

Misschien kan je die GIF later nog wel gebruiken. 

 

Extra tip: 

Heb je al van Prezi gehoord? Misschien kan je hier mee aan de slag? Dan ben je in één klap 

heel wat origineler. Een presentatie in Prezi oogt wel actiever. Kies je voor meer orde, ga 

dan toch voor de PowerPoint. Dit ken je ook wel beter en werkt dus sneller. 


