
Huisdieren
Huisdieren wonen bij jou thuis en kunnen je beste vriend 

worden. Maar je moet wel goed voor ze zorgen. Zoek daarom eerst uit 
welke verzorging een dier nodig heeft voordat je een huisdier neemt.

Cavia
In dit hok 

kunnen cavia’s 
veilig buiten 
rond-

rennen.

Buitenhok
Vis-
 voer

Voerbak

Ssst! Slapende 
papegaai

Honden-
hok

Paarden-
trailer

Labrador

Riem
Er is een dier ontsnapt! Soms 

proberen huisdieren om hun hok 
uit te komen. Heeft er iemand 

een hamster gezien?

Konijn

Kat

Oeps!

Teckel

Goudvis

Schildpad

Papegaai

Labrador
Een hond wordt al snel je 

beste vriend! Grote honden 
hebben wel veel beweging 

nodig.

Konijnen zijn actief 
en speels, dus ze 

hebben veel ruimte 
nodig.

Jonge poesjes zijn heel lief. 
Volwassen katten jagen ’s nachts en 

slapen overdag.

Er zijn honderden verschillende 
hondenrassen. Maar je moet ze 

allemaal uitlaten!

Met schoon water 
maak je je vis 

altijd blij.

Een schildpad 
kan wel 100 jaar 

worden!

Veel oefenen, 
dan kun je je papegaai 

leren praten!
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OP DE BOERDERIJ
De boer en boerin hebben 
het druk met al hun dieren! 
Ze moeten koeien melken, 
schapen scheren en eieren 

rapen. En dat gaat zo . . .

Kippenren

Schaap

Eend

Lammetje
Trog

Kip

Boerderij

Geit

Schaapshond

Haan

Schuur

Wanneer de wol 
van een schaap lang 
genoeg is, scheert de 
boer het af. Van de 

wol kun je een warme 
trui breien! Eenden leven bij het water. 

Ze leggen grotere eieren 
dan  kippen.

Varkenshok

Varken

Kat

Koe Geiten worden gehouden 
voor hun melk. Ze eten alles wat los 

en vast zit!

Kippen eten graan, zaad jes en insecten. 
In  de ren leggen ze hun eieren.

Sommige honden kunnen goed 
de schapen bij elkaar houden.

Varkens nemen graag een modderbad om 
koel te blijven. Ze eten bijna alles.
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IN HET OERWOUD
In ieder oerwoud kom je een heleboel dieren 
tegen. Dat komt doordat er zo veel eten te 

vinden is. Kun jij alle dieren ontdekken?

Aap

Ara

Er zijn veel soorten 
apen.  Het zijn slimme 

dieren: ze gebruiken zelfs 
gereedschap.

De geelvleugelara leeft in 
Zuid-Amerika. Met zijn 
sterke snavel breekt hij 
noten en zaden open.

Toekan

Slang

Ontdekkingsreiziger

Vlinder
Deze vogels met hun 
felgekleurde snavels 
eten vruchten en 

insecten. Ze maken 
hun nest in holle 

bomen. 

Deze groene 
boompython jaagt 
tussen de takken 
op vogels, ratten 
en hagedissen.

Parasolmier
Deze mieren kweken schimmels op fijngekauwde 

bladeren. Hun larven eten die schimmels.

Deze mooie blauwe 
morpho-vlinder eet 

rotte vruchten. 
Zijn vleugels kunnen 

zo groot zijn als 
een hand!

Olifant
De Afrikaanse bosolifant 

gebruikt zijn slurf om 
planten te plukken.

Gorilla
Gorilla’s zijn grote mensapen 
uit Afrika. Ze eten planten 

en   insecten.

Lange slurf

Wie zit daar?
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