
Woordzoeker dieren 

 

Benodigdheden: 

- zoekkaart dieren 

 

 

 

 

Dieren in het bos. 

Alle dieren die je ziet op de plaatjes komen voor in Nederland. Hoeveel ken jij er? Heb je ze 

ook wel eens in het echt gezien? De enige die ik nog nooit in het echt heb gezien is de bever. 

Één van deze dieren komt zeker weten niet voor in het bos…. Rara! 

 

Wist je dat…? 

..een bunzing heel goed kan zwemmen. Hij lust graag kikkers, padden en vissen 

..een hermelijn een bruine vacht heeft in de zomer en in de winter een witte vacht. 

..een wild zwijn wel 135 kilo weegt en rond de 10 jaar wordt. 

..een vleermuis 1000 insecten per uur eet. 

..een bever grote zwemvliezen heeft en 15 min lang onder water kan zwemmen 

..een vos kan een snelheid halen van 50 km per uur! 

..een eekhoorn per dag van 100 dennenappels de zaadjes kan opeten 

..een edelhert tot een afstand van 300 meter kan ruiken 

..een spitsmuis geen muis is, maar een egelachtige 

..een veldmuis zijn tanden altijd blijven doorgroeien? 

..een konijn niet kan zweten en zijn warmte kwijt moet via zijn oren? 

..een egel meer dan 6000 stekels heeft, en dol is op slakken? 

..een ree een witte vlek heeft op z’n kont? Deze wordt groter als er gevaar komt 

..een haas mannetje een rammelaar heet? 
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..een otter stevige zwemvliezen heeft waarmee hij 7 uur achter elkaar kan zwemmen 

..een zeehond van 3 weken oud geen gladde vacht heeft, maar een wollen vacht? 

..een mol zes vingers heeft om goed te kunnen graven? 

..een hamster overdag slaapt en ‘s nachts wakker is? Omdat het dan minder gevaarlijk is 

buiten 

 

Opdracht! 

 

De opdracht van deze week is niet moeilijk, wel leuk        

Zoek de dieren die op de kaart staan in de woordenpuzzel. Er blijven een paar letters over 

die samen een zin vormen.  

Wat is jou leukste dier van deze kaart? Volgende keer weet ik er een leuk spel mee om op de 

schaaptuin te spelen. 

Zoek eens wat over je leukste dier op internet en wie weet kan jij me er meer over vertellen.  

Ik hoop dat de volgende keer snel gaat komen op de schaaptuin! 


