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Leren overleven
Veel diersoorten moeten van hun ouders 
leren om te kunnen overleven. Probeer een 
jonge leeuw te helpen zoals zijn moeder dat 
zou doen! Vertel de leeuw eerst welk dier hij 
moet kiezen om op te jagen. Kies daarna 
via welke weg hij terug moet lopen.

Dier 1 / 2 / 3 en waarom: 

Door het water of via droge grond en waarom: 

Jij bent groot geworden!

Wat zijn de verschillen tussen een jong 

en een volwassen dier? Wat moeten 

dieren leren als ze opgroeien? Blijft een 

dier bij zijn moeder of niet? Safari School

Groep 3 – 5

Wat heb je nodig?
pen of potlood, 
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Wat is dat?
Jonge dieren zien er soms heel anders uit dan de volwassen 
dieren. Weet jij van de foto’s hieronder welke dieren dit zijn?
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Waar of niet waar

Hieronder staan een aantal zinnen. Jij moet kijken of deze zinnen 
waar of niet waar zijn. Schrijf achter elke zin op wat jij denkt. 

1. Een mannetjes leeuw gaat uiteindelijk weg bij 

de groep.

2. Vleeseters verlaten altijd de groep.

3. Pinguïns blijven bij de groep.

4. Planteneters blijven altijd bij de groep.

5. Slangen blijven bij de moeder tot ze volwassen 

zijn.

6. Het jagen van vleeseters is voornamelijk 

aangeleerd.

7. Het vluchtgedrag van planteneters is 

aangeboren.

8. Broertjes en zusjes van jachtluipaarden lijken 

hun hele leven op elkaar

9. Broertjes en zusjes van leeuwen lijken hun hele 

leven op elkaar.

10. Een zeeschildpad leert van zijn moeder waar hij 

eten kan vinden.
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Raad het woord
Beantwoord de onderstaande vragen. Als je de woorden 
goed invult krijg je van boven naar beneden ook een woord.

1 N

2 G

3 I

4 R

5 I

6 V

7 R

8 U

9 A

1. Dit hebben veel antilopen op hun hoofd.

2. Door ……  met broertjes en zusjes leren jonge dieren jagen.

3. Dit valt elk jaar af bij de mannelijke herten.

4. Jonge dieren moeten veel ……... van de ouders om te 

kunnen overleven.

5. Dit is de periode dat een dier melk drinkt bij de moeder.

6. Dit is het doel van alles wat dieren leren.

7. Het is belangrijk voor een buffel om te leren om roofdieren te 

………

8. Dit doen veel vogels aan het einde van de periode dat ze 

door de ouders verzorgd worden.

9. Hieraan kun je makkelijk het verschil zien tussen mannelijke 
en vrouwelijke leeuwen als ze volwassen zijn.


