
GROEP 3-4
SPOORZOEKERS

Werkbladen
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Ogen van dieren
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Huiden en vachten van dieren
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Drollen van dieren
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Tanden dieren
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Voedsel van dieren
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Leefgebied dieren en kenmerken dieren om te overleven

Leeft in de woestijn.

Grote brede poten zodat hij
niet in het zand wegzakt.



Leeft in heel Afrika ten zuiden 
van de Sahara.

Koudbloedig, heeft de warmte 
van zon nodig om op te warmen.
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Leeft op de savanne in het oosten 
van Afrika.

Dikke buik met lange darmen 
voor het verteren van veel gras.

Leeft op de savanne in het 
midden en zuiden van Afrika.

Hoorns om zich goed te kunnen
verdedigen.



Leeft op de savanne in het zuiden 
en oosten  van Afrika.

Hoorn om zich te kunnen 
verdedigen.
Heeft bijna geen vijanden.
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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 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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Sporen van dieren
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Bedreigingen voor dieren

De mens;
minder land om te grazen 
door landbouw 
+
wolven

Veeziektes +

Luipaard                                        Hyena                                       Wilde hond
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Luipaard                                        Hyena                                       Wilde hond

Leeuwen

Jong dier: 

Eieren of jong dier:

 

Volwassen dier: eigen soort 
+
de mens; jacht voor de huid

Volwassen dier: Geen vijanden.
Kan heel hard trappen!
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De mens; jacht voor zijn vacht

+

De mens;
jacht voor zijn hoorn

De mens; 
jacht voor verkoop en vlees, 
kappen tropisch regenwoud.   

luipaard

Hyena                                       Leeuw


