
GROEP 3-4 
SPOORZOEKERS

Werkbladen





Ogen van dieren
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Huiden en vachten van dieren
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Ogen van dieren





Drollen van dieren
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Huiden en vachten van dieren
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Drollen van dieren





Tanden van dieren
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Voedsel van dieren
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Tanden van dieren





Leefgebied dieren en kenmerken dieren om te overleven
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Leeft in Griekenland.

Legt zijn eieren in een gat in de 
grond.

Houdt een winterslaap als het 
koud is. 

Voedsel van dieren



Leeft in Rusland.

Met zijn geur laat hij weten dat 
deze plek van hem is.

Heeft veel plek nodig en houdt van 
zwemmen.



Leeft in bossen van Madagaskar.

Kan goed klimmen, van boom
naar boom springen.
Kan sprongen maken van wel 
2 meter. 

Leeft in het westen van Afrika.

Leeft overdag op het land en 
‘s nachts in het water.

Maakt zijn eigen zonnebrand om 
zich te beschermen tegen de zon.
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Leefgebied dieren en kenmerken dieren om te overleven



Leeft op de savanne in het 
zuiden van Afrika.

Snelste dier op land.
Kan 100 km per uur rennen op jacht 
naar een prooi op de open savanne.



Leeft op de savanne in het zuiden 
van Afrika.

Gebruikt zijn staart om op te leunen 
als hij op de uitkijk staat. 

Heeft zwarte randen rondom zijn 
ogen zodat de zon niet in zijn ogen 
schijnt.

Leeft op de savanne in Soedan,
Ethiopië, Oeganda  en Kenia.

Kan een paar dagen zonder water
door blaadjes te eten van de acacia 
bomen. In deze blaadjes zit veel 
water.
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Leefgebied dieren en kenmerken dieren om te overleven



Sporen van dieren
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 Leeft in Zuid-Amerika.

Gebruikt zijn kleine slurf om eten 
naar zijn bek te brengen.
Kan goed zwemmen en duiken.

Houdt van een modderbad.

Leefgebied dieren en kenmerken dieren om te overleven





Bedreigingen voor dieren

Eieren of jong dier Volwassen dier

de mens:                                                      
als huisdier
 +
vogels
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Sporen van dieren



 Eieren of jong dier

De mens:
voor zijn vlees
kappen leefgebied
+
krokodil
+
grote katachtigen

De mens:
verkleinen leefgebied

jacht voor huid

jacht om te gebruiken als medicijn 
in Azië 
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Volwassen dier
de mens:                                                              
verkleinen graasgebied en zoetwater 
gebieden waar dit dier leeft 

dit dier is erg gevaarlijk en 
heeft verder geen vijanden

Bedreigingen voor dieren



De mens; voor zijn vacht +

Jong dier

Hyena                                       Luipaard Leeuw

Volwassen dier
geen vijanden
kan heel hard trappen!
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Jakhals 
+
roofvogels zoals
de zeearend

Hyena                                       Leeuw

Bedreigingen voor dieren



De mens; 
als huisdier
kappen bossen

+ 
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Bedreigingen voor dieren


