
Levend of niet?
Hoe weet je nou eigenlijk of iets leeft 

of niet? Welke dingen doen alle 

levende wezens?

Safari School

Groep 3 – 5 

Wat heb je nodig?
pen of potlood, 
kleurpotloden
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De 7 levensprocessen
Er zijn zeven dingen die alle levende wezens 
doen. Hieronder staan verschillende 
diersoorten die elk één van de processen 
uitbeeldt. Eén proces mist. Weet jij welke dat 
is? Schrijf het proces onder de foto en het 
missende proces onderaan de pagina.
Pssstt… de eerste letter is al stiekem gegeven!

Het missende proces: Groeien en ontwikkelen

Bewegen Ademhalen Eten

Poepen Jongen krijgen Zintuigen gebruiken
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“Ik heb nooit geleefd.”

“Ik heb ooit geleefd, 

maar nu helaas niet 

meer.”

“Ik haal adem, ik groei, 

ik beweeg, ik poep, ik 

krijg jongen en ik kan 

ruiken!”

Wat hoort bij welke foto?
Welke uitspraak hoort bij welke foto? Trek een lijn 

van de uitspraak naar de juiste foto. 



Ontdek het woord!
Ken jij deze dieren? Weet jij hoe ze heten? Schrijf van elk dier 
de eerste letter van zijn naam op en ontdek wat voor woord 
de letters maken.
Weet jij ook wat deze woorden betekenen? Schrijf de letters 
en de betekenis onderaan de bladzijde op. 
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+ + + +

+ + + + =

+ + + =

Antwoorden:
• Leeuw – Egel – Vis – Egel – Neushoorn – Leeuw – Olifant –

Olifant – Struisvogel → L E V E N L O O S  

Levenloos betekent dat iets nooit levend is geweest.

• Dromedaris – Ooievaar – Ooievaar – Dromedaris → D O O D

Dood betekent dat iets eerst levend is geweest, maar nu 

niet meer
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Heel belangrijk!
Heel veel diersoorten hebben, net als wij mensen, vijf 
zintuigen. Weet jij welke vijf zintuigen dat zijn?

Op de tekening hieronder zijn de zintuigen van deze orang
oetan weggehaald. Maak de tekening compleet en kleur
hem mooi in.


