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Ja, hoor!
Ik hou van
dieren.
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Dieren in het park
Noor en Rik zijn
in de dierentuin.
Ze willen veel dieren zien.
Eerst kijken ze goed
op het plan.

En ik
de beren!

Ik wil de
wolven zien.

Het plan vind je in
het midden van dit nummer.

Wat eten de dieren?
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Sommige dieren eten
alleen planten.
Sommige dieren eten
alleen vlees of vis.
Sommige dieren lusten
alles.
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De wolf is een vleeseter.
Wolven leven in groep.
Ze jagen op reeën,
knaagdieren en vogels.

De bizon is een
planteneter.
Hij eet bomen, takken en
vruchten van bomen.

De beer is een alleseter.
Hij eet planten, bessen,
vlees en vis.
Hij lust dus alles!

De zeeleeuw eet vooral vissen.
Hij lust ook andere zeedieren,
zoals inktvissen en zeekatten.
Hij leeft in het water. Hij kan goed
zwemmen, maar hij is geen vis.
Hij is een zoogdier.
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Wat eet elk dier? Trek een lijn naar het juiste bord.
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Bedreigd
Noor en Rik komen nog meer dieren tegen.
Deze leven in Azië.

de Aziatische olifant
De olifant is het grootste en zwaarste
zoogdier dat op het land leeft.
Hij kan wel 200 kilo planten per dag eten.

200 kilo! Hoeveel kindjes zijn dat?
Teken ze op de weegschaal.
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de orang-oetang
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Deze aap is heel slim.
Met gebaren praat hij met de andere apen.
Hij gebruikt gereedschap. Net als wij.
Met een tak haalt hij termieten uit hun hol.
Of hij gebruikt de tak om fruit te pellen.

de witte tijger
De tijger is een grote kat.
Hij is een geducht roofdier.
Hij kan goed zwemmen.
De meeste tijgers wonen in grote bossen.
Daar komen hun strepen goed van pas.
Ze dienen als camouflage.

Bedreigde diersoorten
Wat hebben deze drie dieren met elkaar gemeen?
Ze zijn bedreigd.
Ze zijn nog met erg weinig in het wild. Met zo weinig zelfs
dat ze voorgoed van onze aardbol kunnen verdwijnen.

Waarom zijn sommige dieren bedreigd?
Dat komt vooral door de mensen.

Steeds minder bossen
Mensen willen steeds meer plaats.
Ze willen grond om er een huis of
een fabriek op te bouwen. Ze willen
weiden voor de koeien. Ze willen
wegen aanleggen. Dat vraagt allemaal
veel plaats. Daarom kappen ze hele
bossen om. Maar daar wonen ook
veel dieren. Die hebben dan geen
plaats meer. En ze vinden steeds
minder voedsel.

Er is ook de opwarming
van de aarde. Die maakt
het voor veel dieren
moeilijk. Het wordt
te warm, te droog ...

Zonnekind 12 19-20 • w.o. • foto’s Shutterstock

De jacht
Stropers jagen op de dieren.
Ze doden bv. olifanten voor hun slagtanden.
Ze jagen op tijgers. Ze vangen de kleine
aapjes. Die verkopen ze als huisdier.
Dat is verboden, maar het gebeurt. Helaas.
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Op safari
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Tijd om een hapje te eten!
Ondertussen kijken Noor en Rik
naar de dieren. Het lijkt wel of
ze op safari zijn. In Afrika.
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Kijk op het plan.
Waar eten Noor en Rik
hun boterhammen op?

Ze zien heel wat dieren

!

• giraf
• neushoorn
• olifant
• leeuw
• ringstaartmaki

• jachtluipaard
• gorilla
• zebra
• hyena
• nijlpaard

Teken hier
het prentje
van de legende.

Teken en kleur de vacht van deze dieren.

giraf

jachtluipaard

zebra

leeuw

Schrijf jij de naam bij het dier?

ringstaartmaki

hyena
jachtluipaard
Hoe zie je het verschil tussen
een Afrikaanse en een Aziatische olifant?

Trek een lijn.
De Afrikaanse olifant is groter en
zwaarder. Zijn oren zijn ook groter.
Zijn slagtanden zijn langer.
Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben
slagtanden.

Bij de Aziatische olifant hebben
de mannetjes korte slagtanden.
De vrouwtjes hebben bijna geen
slagtanden.

•

•
•
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Jonge dieren

Hij klimt graag in bomen.

De reuzenpanda lijkt op een grote
beer. Hij eet bamboe. De hele dag zit hij
te knabbelen.

Panda’s leven in de bamboebossen
in China. Ze zijn met niet veel meer.
Want de bossen verdwijnen. Bovendien
worden er weinig kleintjes geboren.

Gelukkig zijn er in het park
kleine panda’s geboren.
Ze worden er goed verzorgd.

De agenda van
ger
de dierenverzor
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Zet de taken in de juiste volgorde.
Nummer ze van 1 tot 4.
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zaterdag
voormiddag
9 uur

de dierenarts
bellen

10 uur

voederen van
de dieren

12 uur

pauze

namiddag
2 uur

verzorgen van
de kleine dieren

4 uur

schoonmaken
van de hokken

1
inga ng

beer

2

Haal
het spel
eruit.

bizon

5

4

orang-oetan

3
zeeleeuw

olifant

12

leeuw

13

hyena

14

zebra

17

16

15

reuzenpanda

koala
mierenegel

25

wolf

uitgang

jachtluipaard
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Het plan van de dierentuin

speel je mee?
naam
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20
21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30
31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
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haal het boekje eruit.

waarvoor is kleine smurf
op de vlucht?
verbind de punten
van 1 tot 39.
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welk dier zie je?

zoek de dieren in de slanﬁ.
zet een / tussen elk dier.

aa
lbe erko
pm
i
e
ui s vosu
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ik zit op een tak.

ik sta in een hok.

ik sta voor de schuur.

ik zit op een tak.

ik sta bij de boom.

ik zit voor een huis.
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welke zin is ﬁoed?
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k
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in de winkel
noor en rik hebben elk 10 euro.
ze kiezen elk 2 dinﬁen. kies je mee?
maak de som.
+
+

rik:
noor:

=
=

hoeveel krijﬁt hij teruﬁ? 10 –
hoeveel krijﬁt ze teruﬁ? 10 –

=
=
€8

€7
€2
€3
€4

€5

€5
€2

€4

€5
€7
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strepen en stippen
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neem 4 kleurtjes.
ﬁeef elke driehoek een kleur.
kleur dan de dieren met die code.

D

Noor en Rik hebben veel dieren gezien.
Ken jij de dieren met
? Zoek ze op
het spelbord. Vul het nummer in.

Waar hebben Noor en Rik
de leuke spullen gekocht?

Eén dier hebben ze niet gezien.

Waar zijn ze naar het toilet
geweest?

Welk?

info
toilet
EHBO
picknick
restaurant
ingang
uitgang

Spel

Dierenweetjes

1. Ieder neemt een pion.
Zet die op start. Gooi met
de dobbelsteen. Zet je pion
op dat vak.

2. Gooi nog eens. Maak een zin

ik ben
…

ik ben
geen …

ik heb
…

ik heb
geen …

ik kan
….

voor jouw dier.

8

7

6
giraf
tijger

neushoorn

9

10

gorilla

11

ringstaartmaki

nijlpaard

20

arend

19

emoe

18

leguaan

21

oehoe

22
gier

23

clownvis

ik kan
niet …

Uit een ei of uit de buik?

Is het jong geboren?
Dan kruipt het in
de buidel van de mama.
Daar drinkt het melk.
Tot het groot genoeg is.
Dan komt het uit
de buidel.

De emoe is een vogel.
Hij is zo groot en zwaar
dat hij niet kan vliegen.

Mama legt een ei.
Dat stopt ze in haar buidel.
Na tien dagen breekt
het ei open. Na drie
maanden krijgt het jong
stekels. Tijd om uit de
buidel te komen!

Papa emoe maakt het
nest. Daarin legt mama de
eieren. Papa broedt ze uit.
Hij eet of drinkt niet.
Na bijna twee maanden
komen de eieren uit.
Papa zorgt voor
de kuikens.

De leguaan is een reptiel.
Hij lijkt wel een grote
hagedis.
Het vrouwtje legt de eieren.
Het zijn er veel.

ei van emoe • ei van kip

Komt het dier uit het ei? Of uit de buik van mama?
Schrijf hier: ei of buik.
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De koala is een zoogdier.
De baby groeit in de buik
van de mama.

De mierenegel is een
zoogdier. Toch groeit
haar jong niet in de buik,
maar in een ei!
De mierenegel is dus een
zoogdier dat eieren legt!
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In de lucht
Noor en Rik willen de show
met de roofvogels zien.

Hoe laat moeten ze daar zijn?

show
maandag tot vrijdag

half 3

zaterdag en zondag

11 uur - half 3
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De oehoe is een grote
uil. Hij jaagt ’s nachts.

De valkenier weet veel over de vogels.
Hij leert ze ook kunstjes.

De arend is een grote roofvogel.
Hij kan heel goed zien.
Vanuit de lucht speurt hij
naar een prooi.

De gier eet ook vlees.
Maar hij doodt zijn
prooi niet zelf. Hij eet
alleen dode dieren.
Dat noemen we aas.

Welke vakken passen bij het dier? Kleur ze in die kleur.
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uil

dagdier

nachtdier

roofvogel

aaseter

arend

dagdier

nachtdier

roofvogel

aaseter

gier

dagdier

nachtdier

roofvogel

aaseter

De meeste vogels
kunnen vliegen.
De pinguïn kan
dat niet. Hij kan wel
goed zwemmen!

Wat is een vogel?
Een vogel
• heeft 2 poten
• heeft een snavel
• heeft veren
• legt eieren

Geef je eigen vogelshow!
Nodig
gekleurd A4-papier
een touw van 2 m, een schaar
lijm, een stift, een perforator
een nietjesmachine, veertjes

Vouw het papier dubbel.

4
Niet de hoeken vast.

2
Neem een hoek.
Trek die naar buiten.

5
Maak een gaatje achter
het nietje. Bind het touw
vast.

3
Doe dat ook
met de andere hoek.

6
Geef je vogel een bek,
staart en veren.
Teken de ogen.

Laat je vogel vliegen.
Laat hem trucjes doen!
Veel plezier
met de vogelshow!
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In het water
Noor en Rik gaan naar de vissen kijken.
Ze zien ook zeepaardjes, zeesterren,
kwallen ...

Welke waterdieren heb jij al gezien ?

Deze vis ken je zeker !
Hij is een clownvis. Net Nemo !
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Schrijf de delen
op de juiste plaats.
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Kies uit :
mond – oog –
staart – vin –
kieuwen – schubben

De meeste vissen leggen eitjes.
Die zijn heel klein en zacht.

Mijn liefste dier
Wat een leuke dag!
Noor en Rik hebben
veel dieren gezien.

Welk dier vond jij
het leukst?

Vul hier zijn paspoort in.

Mijn naam :

Mijn lichaam is bedekt met :
een vacht – veren – schubben – niets –
iets anders :

planten – vlees – vis
iets anders :
Ik kom uit :
een ei – de buik van mama

Ik heb

poten.
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Ik eet :
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Hoe kunnen we de dieren helpen?
In het wild worden heel wat dieren
met uitsterven bedreigd worden.
In de dierentuin zijn ze veilig.
Er zijn ook veel mensen
die de dieren helpen.

Wat kunnen wij doen?
Goed voor de natuur
Welke plaatjes horen hier niet thuis?
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Wat wil jij nog doen?
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vandaag
veggie

De grote dieren kunnen wij zelf
niet echt helpen. Wel kunnen we zorg
dragen voor de natuur.
Op die manier helpen we ook de dieren.
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een nieuwe vriend
waf
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dag bas! speel maar
met je vrienden.

tik
tik

waf

