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odfljin 

____________________

awvlsi 

___________________

ahia 

___________________

Kun je in de woorden hieronder de namen 
vinden van de dieren die in de zee leven?

Zeedieren

Wist je dat?
De aarde bestaat voor meer dan 70% uit zee! Er leven meer dan een miljoen 
verschillende soorten dieren in onze oceanen en wetenschappers denken dat 
er nog veel meer dieren bestaan die nog niet zijn ontdekt!

Een soort is een groep dieren van hetzelfde type. Er zijn bijvoorbeeld heel veel 
verschillende walvissen, maar alle walvissen behoren tot dezelfde soort.

Zeedieren zijn dieren die in onze zeeën en oceanen leven.

ezseetr 

__________________ 

_

_

wkla 

___________________

rkba 

___________________
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Schelpdieren kunnen wel meer dan honderd jaar oud worden!

Een dolfijn kan leren 
zichzelf in de spiegel te 
herkennen!

Maak hieronder een tekening 
van jezelf.

Teken net 
zoveel kaarsjes 
op de 
verjaardagstaart 
als jouw leeftijd.

Zeedieren

Wist 
je dat?

Wist 
je dat?
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Zeedieren

l Er zijn al meer dan 500 miljoen jaar kwallen op de wereld. Dat 
betekent dat er al langer kwallen zijn dan dinosaurussen en 
haaien!

l Een sidderaal kan genoeg elektriciteit produceren om 10 
lampen te laten branden!

l Octopussen hebben blauw bloed en drie harten!

l Het hart van een blauwe vinvis kan wel 900 kilo            
wegen!

Wist je dat?

Woestijndieren
Woestijnen zijn de droogste plekken op aarde. Er valt maar heel weinig regen, 
vaak minder dan 200 mm per jaar! Soms valt alle regen voor een heel jaar in één 
keer en soms regent het maanden, of zelfs jaren helemaal niet.

Dieren die in de woestijn leven hebben zich zo aangepast dat ze met weinig 
water kunnen leven. Dieren halen water uit de zaden die ze eten en zelfs uit 
andere dieren die ze opeten!

Een van de meest bekende woestijndieren is de kameel. De meeste mensen 
denken dat een kameel water opslaat in de bulten op zijn rug, maar daar zit 
alleen opgeslagen vet in! De kameel gebruikt dat vet als energie als hij geen eten 
kan vinden. Een kameel kan maanden zonder eten dankzij het vet in zijn bulten. 
En ze kunnen zelfs een week lang zonder water!
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Kleur de kameel hieronder in!
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l Stokstaartjes gebruiken hun staart om in balans te blijven 
als ze rechtop staan. Ze staan vaak 's ochtends met hun 
buikjes in de zon om lekker op te warmen na een koude 
woestijnnacht.

l De ratel aan het einde van de staart van een ratelslang krijgt elke 
keer dat de slang vervelt een nieuwe schijf. De schijven van de ratel 
zijn van hetzelfde materiaal als jouw nagels!

l Hoewel een renkoekoek een vogel is, rent hij liever dan dat hij 
vliegt. Hij kan wel 25 km per uur rennen!

Woestijndieren

Trek de lijnen over om bij het dier te komen!

Wist je dat?
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Welk dier hoort bij welke schaduw?

De woestijnschildpad brengt 95% van zijn leven ondergronds door om te 
schuilen voor de felle zon. En ze kunnen zelfs een jaar lang zonder 
water!

Hoeveel water drink jij per dag?  _____________________________

Schorpioenen kunnen hun stofwisseling vertragen. Met hun 
stofwisseling zetten dieren voedsel om in energie. Wanneer er weinig 
voedsel is, kunnen ze van één insect wel een jaar leven!

Woestijndieren

Wist 
je dat?

Wist 
je dat?
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Hieronder zie je savannedieren.

Kun je de ontbrekende letters van hun naam 
invullen?

Weidedieren
Een grasland is een landschap met meestal maar weinig bomen. Een savanne is 
een warm of tropisch graslandschap. Een prairie is een ander soort 
graslandschap, meestal in mildere temperaturen.

Er bestaat geen ander dier dat zo weinig slaap nodig heeft als de giraffe. Meestal 
slapen ze maar tussen de 10 minuten en 2 uur per dag! De leeuw slaapt echter 
vaak wel 21 uur per dag!

Hoeveel uur slaap heb jij nodig?

Elke zebra heeft een ander strepenpatroon, er zijn geen 
twee zebra's hetzelfde! 
Wat is er uniek aan jou?

Je vingerafdrukken! Ieder mens heeft andere vingerafdrukken. Kijk 
eens naar je vingers, er is niemand met hetzelfde patroon als jij hebt!

l_euw

_ebr_

gir_ff_

ch_eet_

Wist 
je dat?
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Prairiehonden lijken meer op eekhoorns dan op honden, maar 
ze heten zo omdat hun blaf op dat van een hond lijkt!

Prairiehonden graven tunnels en leven onder de grond in 
groepen!

Help de prairiehond met het terugvinden van 
zijn huis door het doolhof van tunnels 
hieronder.

Een bizon wordt ook wel een buffel genoemd. Bizons zijn de 
grootste dieren in Noord-Amerika. Ze kunnen wel meer dan 900 kilo 
wegen!!! Een bizon eet gras, takjes en struiken.

Maak een 
tekening 
van je 
lievelings
eten.

Weidedieren

Wist 
je dat?

Wist 
je dat?
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Weidedieren
Nijlpaarden kunnen heel goed zwemmen en kunnen 
onder water wel 5 minuten hun adem inhouden!

De cheeta is het snelste landdier ter wereld. Ze kunnen binnen drie 
seconden een snelheid bereiken van meer dan 110 km per uur. Dat is 
sneller dan een raceauto!

Verbind de voorkant van het dier met zijn achterkant.

Wist je dat?
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Een regenwoud is een bos met hoge bomen, warm weer en heel veel regen. 
In sommige regenwouden valt er het hele jaar door elke dag 25 mm regen! 

Wist je dat de helft van alle dieren en planten in regenwouden leeft?

Luiaards brengen het grootste deel van de dag slapend door in de       
bomen van het regenwoud. Ze slapen bijna 20 uur per dag! En als        ze 
dan een keertje wakker zijn, bewegen ze nauwelijks. Ze bewegen zelfs zo 
langzaam dat er algen groeien op hun vacht!

Help de luiaards hieronder naar de letter die bij ze hoort.

B

C

E

d

b

c

e

Regenwouddieren
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Regenwouddieren
Leguanen hebben drie ogen! Met het speciale oog bovenop 
hun hoofd kunnen ze niet zien zoals met een normaal oog. Ze 
kunnen er wel licht en donker mee zien en bewegingen. Het 
helpt de leguaan zich te beschermen tegen vijanden.

Schrijf over een keer dat je bang 
was.
Hoe heb je het opgelost?

Verbind de puntjes om de boomkikker te ontdekken!

Wist 
je dat?
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Regenwouddieren
De toekan is beroemd vanwege zijn bek. De bek van de toekan beslaat 1/3 van zijn 
totale lengte. En de bek ziet er reusachtig uit, maar is niet zo zwaar. Hij is gemaakt 
van keratine, hetzelfde spul waar ook je haar van is!

Kleur de toekan hieronder in.
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