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THEMA
De kennismaking met babydieren, van een piepklein slakje 
tot een guitig olifantenkalfje.

BEHANDELDE CONCEPTEN
Eierleggende en levendbarende dieren, draagtijd en 
broedperiode, aantal jongen in de buik van mama, hoe de 

Deze handleiding ‘Babydieren’ van een zelfstandig bezoek werd 
uitgewerkt voor leerkrachten op de kleuterschool, die zelf hun 
leerlingen willen rondleiden doorheen de museumzalen. Dit dossier 
helpt hen bij de voorbereiding van het bezoek en omvat een inleidend 
verhaal en rijmpje, een plan van de zalen, een selectie van soorten die 
geobserveerd kunnen worden om de theorie te ondersteunen en foto’s 
en illustraties om uit te printen en te gebruiken tijdens het bezoek. 
Daarnaast reikt het dossier enkele tips aan voor activiteiten in de klas, 
voor of na het bezoek.

INLEIDING

babydieren zich voeden en hoe de moeders hun jongen 
verzorgen.

MATERIAAL
Tal van illustraties en fiches zijn ter aanvulling als bijlage bij 
dit dossier gevoegd. Je kunt ze gebruiken in de klas en tijdens 
het bezoek. Druk ze af op stevig papier of plastificeer ze. 
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EEN GOEDE VOORBEREIDING,
DE SLEUTEL TOT EEN GESLAAGD BEZOEK

VOORBEREIDENDE ACTIVITEITEN

 ER WAS EENS … 

Prikkel de nieuwsgierigheid van je leerlingen met 
behulp van het verhaal en rijmpje over Rufus, de kleine 
kangoeroe. Rufus kan als mascotte dienen tijdens je 
bezoek aan de museumzalen.

Materiaal
• Verhaal en rijmpje: Rufus, de kleine kangoeroe p.7
• Afbeelding van Rufus p.25

 KENNISMAKINGSSPEL 

Voor een eerste kennismaking met de dieren kan je de 
kinderen vrij laten spelen met de verhalenpuzzels. Ze 
kunnen hun eigen verhalen samenstellen, naargelang 
hun fantasie.

Materiaal
• Verhalenpuzzels van de dieren p.30-36

 HET ECHTE LEVEN VAN JE KNUFFEL 

Met het oog op een vleugje originaliteit kan elke leerling 
een knuffel meenemen die een echt dier voorstelt. Een 
olifant, varken, muis, papegaai, inktvis, spin, dinosaurus ... 
Het is een leuke manier om de leerstof vast te knopen 
aan de gevoelswereld van de kinderen.

Welk dier komt uit een ei? Welk dier is in de buik van de 
moeder gegroeid?

Voor of na het bezoek kan je de leerlingen vragen hun 
knuffels onder te brengen bij de eierleggende dieren, dan 
wel bij de levendbarende dieren. Gebruik de afbeeldingen 
in de bijlage om beide groepen te identifi ceren.

Materiaal
• Afbeeldingen van eierleggende en levendbarende dieren 
p.39-40
• Puzzelverhalen ‘Een baby in de buik’ en ‘Een baby in het ei’
p.30 et 37
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 MIJN FAMILIE EN IK 

Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wie zijn je familieleden? 
Wie zijn je broers en zussen?

Om de specifieke woordenschat bij te brengen en de 
leerlingen vertrouwd te maken met de verschillende 
materialen die tijdens het bezoek worden gebruikt, is het 
aangewezen het parcours vooraf te overlopen in de klas.

Materiaal
• STOP 0: wij, de mensen p.10

 PRECIES ZOALS EEN BABY … 

Hoe zit een baby in een buik of een ei? Met de armen 
gespreid? Plat op de rug?

Leg hoepels op de grond en laat de leerlingen de 
foetushouding in de buik of het ei nabootsen, door zich 
in een bolletje te draaien.

Variant: Meer dan één baby in de buik! Vorm met een 
koord een grote cirkel en vraag de leerlingen om net als 
muisjes (gemiddeld 8 per dracht) of egeltjes (gemiddeld
5 per dracht) in de buik van de moeder te zitten.

 KNUTSELEN 

Tijdens het bezoek kunnen de leerlingen naar de dieren 
op zoek gaan en ze observeren. Geen betere manier om 
dat te doen dan met een gepersonaliseerde verrekijker. Zo 
kunnen de leerlingen op ontdekking gaan in het museum 
en zullen ze aandachtig kijken naar wat hen omringt.

Materiaal
Sjabloon verrekijker p. 38
• 2 wc-rolletjes
• kleurpotloden
• schaar en lijm

Kleur het sjabloon in, knip het uit en plak het rond twee 
wc-rolletjes zodat je een verrekijker hebt!

• 
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RUFUS, DE KLEINE KANGOEROE     

Verhaal
Te midden van de uitgestrekte en droge grasvlaktes of 
‘prairies’ van Australië zit Rufus, een kleine kangoeroe, in 
de buidel van zijn mama. Hij heeft het er lekker warm en 
zit er goed beschut. Zijn mama zorgt goed voor Rufus en 
voedt hem met de tepels in haar buidel. Daarin neemt ze 
hem overal mee naartoe. 

Vóór Rufus in de buidel van zijn mama terechtkwam, 
bevond hij zich in haar buik. Daar is hij één maand lang 
gebleven. Bij zijn geboorte was hij amper zo groot als een 
garnaal. Hij was heel klein, echt piepklein.

Nu zit Rufus al zes maanden in de buidel van zijn mama. 
Hij is al fl ink gegroeid en heeft al een vacht en tanden. 
Het wordt stilaan tijd voor Rufus om de wijde wereld te 
verkennen, rond te huppelen, te spelen en gras te eten.

Maar Rufus is bang. Hij hoort zo veel vreemde geluiden 
om zich heen. Hij hoort de wind in de bomen, de 
babydieren die spelen en kibbelen, de vogels die fl uiten 
en de insecten die zoemen.

Ook Rufus droomt ervan te spelen. Soms raapt hij alle 
moed bijeen en komt hij even met zijn hoofdje naar 
buiten piepen. Hij kijkt om zich heen. Maar zodra hij een 
ander dier ziet, duikt hij weer veilig de warme buidel in.

Zijn mama zegt: “Kom maar Rufus, kom maar uit de 
buidel. Je hoeft niet bang te zijn. “

Maar Rufus weigert. Hij is bang. Hij vertrouwt het niet. Hij 
droomt van de vrienden met wie hij wil spelen en plezier 
maken.

Vóór hij de wijde en beangstigende wereld gaat 
verkennen, wil hij wat meer te weten komen over de 
andere babydieren. Wie zijn ze? Wat eten ze? Hebben zij 
broertjes en zusjes? Komen zij uit een ei of uit de buik van 
hun mama?

Dus, wie van jullie is bereid om hem te helpen?

Kangoeroes leven op de Australische prairie of 
graslanden. Een babykangoeroe is bij de geboorte maar 
zo groot als een garnaal. Hij volgt het spoor dat door 
zijn moeder al likkend wordt aangegeven over haar buik 
en klimt zo via haar vacht naar de buidel. Daarbij is de 
babykangoeroe volledig op zijn reukzin aangewezen, 
want hij is dan nog volledig blind. In de buidel heeft het 
kleintje het lekker warm. Zodra hij een tepel vindt, klampt 
de pasgeboren kangoeroe zich eraan vast en laat hij het 
niet meer los tot hij vijf of zes maanden oud is. Bijna een 
jaar lang drinkt, slaapt en groeit hij, weg van alle gevaren.
Daarna verlaat de baby geregeld de buidel om gras te 
eten, maar keert hij terug zodra hij zich bedreigd voelt. 
Week na week leert hij nieuwe dingen: schuilen voor 
de warmte in de schaduw, voedsel zoeken wanneer het 
minder warm is of waar de beste waterplekken zijn. 

Rijmpje
Vanuit de buidel van mama kangoeroe
Weg van de dingo* en zijn tanden
Komt Rufus piepen, kiekeboe
En ziet hij de grote graslanden.

De kleine kangoeroe slaapt en groeit
En droomt van vriendjes en plezier
Wie van jullie die zo graag stoeit
Wordt zijn vriend in het museum hier?

*In Australië leven dingo’s (Canis lupus dingo), een ondersoort van de 
grijze wolf, net zoals de hond.

Op zoek naar
de vrienden van Rufus

Vergemakkelijk de zoektocht 
met de aanwijzingskaarten ‘De 
vrienden van Rufus’. Je vindt ze 
in de bijlage van dit dossier. De 

kaarten stemmen overeen met de 
elf dieren in dit dossier.
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PLAN VAN DE ZALEN
Langs dit parcours neem je de leerlingen mee op een 
zoektocht naar de elf dieren in de tentoonstellingszalen 
‘250 jaar Natuurwetenschappen’ en ‘BiodiverCITY’ 
(gelijkvloers). De nummers die de dieren in dit dossier 
krijgen (van 1 tot 11) staan vermeld op onderstaand plan. 
Aan jou om de dieren te kiezen die je wil bespreken, 
naargelang het niveau van de leerlingen en de gewenste 
duur van het bezoek. De twee extra dieren bevinden zich 
helemaal aan het begin van de zaal ‘Levende Planeet’. 
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We selecteerden elf museumdieren voor een leerrijk bezoek. 
Om je leerlingen vertrouwd te maken met de woordenschat en 
het materiaal dat wordt gebruikt tijdens het bezoek, is het warm 
aanbevolen om het vóór het museumbezoek in de klas al eens te 
hebben over ‘Stop 0: Wij, de mensen’. Twee ‘extra’ dieren laten toe 
het bezoek in schoonheid af te ronden.

PARCOURS

MATERIAAL DAT WORDT AANGEBODEN IN DE 
BIJLAGEN VAN DIT DOSSIER

Afbeelding ‘Rufus’
Om af te drukken en op een kartonnen bordje te kleven, 
en mee te nemen naar het museum. p.25

De aanwijzingen ‘Vrienden van Rufus’
Om je op weg te helpen van het ene dier naar het andere, 
aan de hand van een observatiespel. p.26-29

De ‘Verhalenpuzzels’
Om de nieuwsgierigheid in de klas te prikkelen en ter 
illustratie tijdens het bezoek. p.30-37

De afbeeldingen levendbarend en eierleggend
Als nuttige geheugensteuntjes om de leerlingen tijdens 
het bezoek te bevragen. p.39-40

De fiches ‘levendbarende dieren: draagtijd’ en ‘levend-
barende  dieren: aantal jongen in de buik van de mama’
Om in te vullen tijdens het bezoek, of na het bezoek in de 
klas. p.41-42
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STOP 0: WIJ, DE MENSEN

Woordenschat
Levendbarend / tweelingen / tepels / zogen / navelstreng / zoogdieren

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel ‘Een baby in de buik’
¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: draagtijd’ (de mens: 9 maanden = 9 bolletjes)
¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: aantal jongen in de buik van mama’ 

(de mens: doorgaans 1) 

Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wie zijn je familieleden? Wie zijn je broers en zussen?
Voor je geboren werd, was je een piepkleine baby in de buik van je mama. Je hebt negen 
maanden in mama’s buik gezeten. Je had het er lekker warm, zat er veilig en kreeg genoeg 
te eten. Je was namelijk met een buisje - de navelstreng - verbonden met je mama. Het 
was dus je mama die jou alles gaf wat je nodig had om goed te groeien (voedingsstoffen, 
zuurstof, enz.). Na je geboorte, heb je melk gedronken van mama’s borsten of uit een fl esje. 
Meestal krijgen mama’s maar één baby per keer. Soms kan het gebeuren dat er twee baby’s 
samen in de buik groeien. Die noemen we tweelingen.

Alle dieren die, net als jij, in de buik van hun mama zijn gegroeid, noemen we levendbarende 
(vivipare) dieren. Zij hebben ook allemaal melk gedronken van de tepels van hun mama. Ze 
zijn met andere woorden ‘gezoogd’. Daarom behoren die dieren tot de groep van zoogdieren.
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STOP 1: DE OLIFANT

Woordenschat
Stier / koe  / levendbarend / draagtijd / olifantenkalfje

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de olifant
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: draagtijd’ 

(de olifant: 22 maanden = 22 bolletjes)
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: aantal jongen in de buik van mama’   

(de olifant: doorgaans 1)

Een familie olifanten bestaat uit een koe (de vrouwtjesolifant), een stier (de 
mannetjesolifant) en een kalf (de babyolifant). De olifant is een levendbarend 
(vivipaar) dier. Het olifantenkalfje groeit dus in de buik van zijn mama. De 
draagtijd van een olifant is 22 maanden. Het is de langste draagtijd van 
alle landzoogdieren. Enkele uren na zijn geboorte kan het olifantenkalfje al 
rechtstaan. En amper enkele dagen later stapt het mee met zijn moeder. Net 
als alle olifanten heeft het kalfje een slurf als neus. Het kalfje drinkt melk bij 
zijn moeder tot het twee jaar oud is. Maar het eet ook al op erg jonge leeftijd 
planten. Hij wordt goed verwend: alle vrouwtjesolifanten zorgen voor hem. 
Later trekt hij op met andere jonge olifanten, en de hele kudde houdt hem 
goed in de gaten. Als één van de kleintjes wordt bedreigd (bijvoorbeeld door 
de krokodil in de verhaalpuzzel), snelt de hele kudde hem te hulp.
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STOP 2: DE GORILLA

Woordenschat
Zilverrug / gorillajong / draagtijd

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de gorilla
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: draagtijd’  

(de gorilla: 9 maanden = 9 bolletjes)
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: aantal jongen in de buik van mama’  

(de gorilla: doorgaans 1)

Kijk goed naar dit gorillakoppel: welke verschillen zie je tussen hen? De ene is 
veel groter dan de andere! Mannetjesgorilla’s kunnen wel twee keer zo groot 
zijn als de vrouwtjesgorilla’s. Het sterkste mannetje in de groep heeft een 
grijze rug. Dat mannetje noemen we de ‘zilverrug’.

Het vrouwtje krijgt slechts één jong per keer, na een draagtijd van negen 
maanden. Het is een zorgzame moeder. Ze zoogt het gorillajong drie of vier 
jaar lang. Ze wast en beschermt hem, en slaapt bij hem. In het begin blijft 
het jong zich de hele tijd aan haar vastklampen, op haar rug of haar buik. 
Gaandeweg laat hij haar steeds vaker los om telkens iets verder en iets 
langer op ontdekking te gaan. Zijn moeder toont hem de blaadjes, wortels en 
insecten die hij kan opeten, en leert hem alleen te slapen, zich te verzorgen en 
zich te verdedigen.
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STOP 3: DE SCHILDPAD

Woordenschat
Eierleggend / ei / zachte schaal / broedperiode 

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de schildpad

Mannetjes- en vrouwtjesschildpadden lijken heel sterk op elkaar. Groeit de 
babyschildpad in de buik van de moeder? Nee! Zowel landschildpadden 
(zoals de schildpad die in de zaal te zien is) als zeeschildpadden (zoals in de 
verhaalpuzzel hieronder) leggen eieren met een zachte schaal die ze ingraven 
in de grond om ze warm te houden. Alle dieren die, net als de schildpad, eieren 
leggen, noemen we eierleggende (ovipare) dieren. Zeeschildpadden leven in 
zee en komen alleen het strand op om eieren te leggen. De babyschildpadjes 
groeien volledig zelfstandig in de eieren die zijn ingegraven in het zand. Na 
een broed- of incubatieperiode van twee maanden, komen de eieren uit en 
banen de jongen zich een weg naar het oppervlak. Ze kruipen snel de zee 
in. Hoe ze de weg vinden? Ze kiezen de richting van de helderste horizon! 
De babyschildpadjes weten uit zichzelf, zonder het te moeten leren, dat ze 
in de zee de grootste overlevingskans hebben. Op het strand liggen immers 
roofdieren op de loer, zoals krabben en vogels.
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STOP 4: DE SLECHTVALK

Woordenschat
Vogel / eierleggend / eieren met een harde schaal / 
uitkomen / jonge valk / nest / jong / broeden / eitand / dons / veren 

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de valk
 ¿ Verhaalpuzzel van het jong (ter illustratie van de eitand) 

 

Zoals alle vogels, zijn ook slechtvalken eierleggend (ovipaar): ze leggen 
eieren met een harde schaal (uit kalk) in een nest. Ze maken hun nesten 
doorgaans op hoge rotsen of gebouwen (kerken, torens, kathedralen enz.).
Het vrouwtje houdt de eieren warm door ze permanent onder haar lichaam 
te houden. Dat noemen we broeden. Na enkele weken breken de vogeltjes 
de schaal van hun ei open met behulp van een klein hard stukje op de punt 
van hun snavel: de eitand. Wanneer de eieren uitkomen zijn de jonge valkjes 
bedekt met een dun laagje witte dons en zijn hun oogjes nog dicht. Hun 
mama en papa beschermen hen, houden hen warm en brengen eten naar 
hen toe. Naarmate de babyvalkjes groeien krijgen ze veren in plaats van dons. 
Zodra ze kunnen vliegen, leren de ouders hen om te jagen.
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STOP 5: DE MUIS

Woordenschat
Draagtijd / worp / muizenjong / navelstreng / warm nest

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de muis
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: draagtijd’   

(de muis: 3 weken = 1 bolletje)
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: aantal jongen in de buik van mama’   

(de muis: gemiddeld 8 muisjes)

De draagtijd bij muizen bedraagt drie weken. Enkele dagen voor de geboorte 
maakt het vrouwtje een warm nest op een goed beschutte plaats. Er worden 
in de muizenfamilie flink wat muisjes geboren uit de buik van de mama: 6 tot 
10 baby’s per worp. Ze worden naakt geboren en zijn amper zo groot als een 
hazelnootje. Hun oogjes zijn nog dicht. De moeder likt ze schoon en bijt de 
navelstreng door. Ze zoogt haar jongen drie weken lang. Daarna beginnen de 
jongen op granen en verse en gedroogde vruchten te knabbelen. Vervolgens 
trekken ze de wijde wereld in.
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STOP 6: DE SLAK

Woordenschat
Slakkenhuis / organische resten

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de slak

Voor ze hun eitjes leggen, graven slakken een kuiltje in de grond. Ze leggen 
heel veel piepkleine en fragiele eitjes (ongeveer 85). Daarna maken ze het kuiltje 
weer dicht en drukken ze de aarde aan. Bij de geboorte zijn de slakjes heel erg 
klein. Hun slakkenhuisje is geelachtig en heel fragiel. Hun huid is lichtgrijs. 
Zodra ze uit hun eitje komen, beginnen ze te kruipen. De kleintjes voeden 
zich meteen met organische resten. Omdat hun slakkenhuisje nog zo dun is, 
komen ze alleen ‘s nachts naar buiten. Anders zouden ze uitdrogen door de zon.
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STOP 7: DE KONINGINNENPAGE

Woordenschat
Zijdecocon / eitjes / gedaanteverwisseling / metamorfose / rups / vlinder

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de vlinder

Bij de koninginnenpages legt de moeder elk van haar eitjes op een wilde 
peenblad, venkelblad of peterselieblad. Zodra de rups uitkomt, begint ze aan 
haar eerste maaltijd: het omhulsel van haar eitje. De rups heeft haar ouders 
helemaal niet nodig om zich te voeden. Ze weet wat goed voor haar is: blaadjes! 
Ze groeit gestaag en ondergaat verschillende gedaanteverwisselingen. Plots 
stopt ze met eten en klampt ze zich vast aan een takje. De rups vormt een 
zijdecocon om zich heen, waarna ze helemaal niet meer beweegt. Binnenin 
de cocon ondergaat ze een metamorfose en verandert ze in een vlinder.
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STOP 8: DE BAARS

Woordenschat
Vis / eierleggend / larve /zoöplankton

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de baars

De baars is een vis. Zoals alle vissen, is de baars eierleggend (ovipaar). In de 
lente legt het vrouwtje haar eitjes (2.000 tot wel 32.000) in één geleiachtige 
streng op planten of takken in ondiep water. De eitjes komen na 3 weken uit. 
Het babyvisje dat uit de eitjes komt, is een doorschijnende larve van 5 tot 
6 mm. In zijn eerste levensjaar voedt het visje zich met zoöplankton (minu-
scule organismen in het water). Naarmate het visje groeit, neemt hij al snel 
de vorm aan van een echte vis. Zijn vinnen krijgen beetje bij beetje vorm. 
Volwassen baarzen zijn de gevaarlijkste roofdieren voor de jonge visjes.
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STOP 9: DE EGEL

Woordenschat
Worp / stekels / vacht / zoogdieren

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de egel
¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: draagtijd’

(de egel: 1 maand = 1 bolletje)
¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: aantal jongen in de buik van mama’            

(de egel: gemiddeld 5)

Mama egel werpt 4 tot 6 kleintjes. De egeltjes blijven 30 tot 35 dagen in de 
buik van hun mama. Enkele dagen voor de bevalling maakt mama egel een 
warm nest op een goed beschutte plaats. Bij de geboorte hebben de egeltjes 
geen enkele stekel. Ze hebben een roze kleur en zijn nog blind. Niet veel later 
krijgen ze honderden kleine witte stekeltjes. Die zijn nog zacht en prikken niet. 
De stekels veranderen gestaag van kleur en worden bruin en hard. De stekels 
van egels zijn in feite dikke, harde haren. Net als alle zoogdieren, hebben egels 
dus een vacht.
De egeltjes worden door hun mama gezoogd. Na drie weken trekken ze er 
‘s nachts met hun mama op uit, netjes in een rij. Het is voor hen de ideale 
gelegenheid om de eetbare dieren te leren kennen (regenwormen, insecten, 
larven of duizendpoten). ‘s Morgens keren ze terug naar het nest en drinken ze 
moedermelk. Na een tweetal maanden zijn de egeltjes zelfstandig en verlaten 
ze het gezin.
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STOP 10: DE BRUINE KIKKER

Woordenschat
Eitjes / kikkervisje of dikkop / gedaanteverandering

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de kikker 

Deze berg eitjes is die van een kikker. De eitjes hebben geen schaal, maar zijn 
omhuld door een dun vlies. Ze moeten bijgevolg in het water gelegd worden, 
om te voorkomen dat ze uitdrogen. Kikkerjongen noemen we kikkervisjes
of dikkopjes en lijken helemaal niet op hun ouders. Ze leven in het water. 
Zodra ze uitkomen, moeten de kikkervisjes het alleen zien te redden. Na 2 
tot 3 maanden ondergaan ze een gedaanterverandering of metamorfose: 
ze krijgen pootjes en hun staart krimpt. Zo gaan ze steeds meer lijken op hun 
ouders en groeien ze gestaag uit tot volwassen kikkers.
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STOP 11: DE REE

Woordenschat
Reegeit / reekalf / camoufl age / roofdieren

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de ree
¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: draagtijd’ (de ree: 5 maanden = 5 bolletjes)
¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: aantal jongen in de buik van mama’   

( de ree: 1 tot 2)

De reegeit - mama ree - kan één of twee baby’s in haar buik hebben. De 
draagtijd bedraagt ongeveer 5 maanden. Al heel snel na de bevalling kan het 
reekalf rechtstaan. De reegeit verstopt haar baby in het struikgewas en laat 
het jong urenlang alleen. Ze komt het jong meerdere keren per dag zogen 
en laat het vervolgens weer alleen. Het babyreetje heeft geen geur, en zijn 
gevlekte vacht is een goede camoufl age die een natuurlijke bescherming 
biedt tegen roofdieren.

Op zoek naar 
de vrienden van 

Rufus
Tijdens het bezoek kregen de 
leerlingen heel wat dieren te 

zien voor wie Rufus niet bang 
hoeft te zijn.

Rufus kan dus op zijn beide 
oren slapen.
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EXTRA STOP 1: DE DINGO

Woordenschat
Draagtijd / hol / vleeseter

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de dingo
¿ Fiche ‘Draagtijd’ (de dingo: 2 maanden = 2 bolletjes)
¿ Fiche ‘Aantal jongen in de buik van mama’ (de dingo: doorgaans 5)

De dingo leeft in Australië. De vrouwtjesdingo kan 1 tot 10 baby’s in haar 
buik hebben (doorgaans 5). Na 2 maanden draagtijd bevalt het vrouwtje in 
een hol. De kleintjes blijven er 6 tot 8 weken en worden er door hun mama 
gezoogd. Daarna verlaten ze het hol om zich te voeden met kleine dieren, zoals 
wallaby’s, konijnen en schapen. Dingo’s zijn immers carnivoren of vleeseters.

EXTRA
Op zoek naar roofdieren die het op 

Rufus en papa kangoeroe gemunt 

hebben!

Ga als afsluiter op zoek naar de 

dingo en papa kangoeroe. In 

het begin van de zaal ‘Levende 

Planeet’ (niveau +4) maak je 

kennis met de dingo en de 

kangoeroe.
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EXTRA STOP 2: PAPA KANGOEROE

Woordenschat
Buidel

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de kangoeroe
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: draagtijd’      

(de kangoeroe: 1 maand in de buik + 6 maanden in de buidel)
 ¿ Fiche ‘Levendbarende dieren: aantal jongen in de buik van mama’   

(de kangoeroe : 1)

Een mannetjeskangoeroe heeft geen buidel. Het kleintje groeit in 
de (broed)buidel (marsupium) van de vrouwtjeskangoeroe. 

Meer over de kangoeroe? p7.
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Bijlagen
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OP ZOEK NAAR DE VRIENDEN 
VAN RUFUS

Gebruik de detailfoto’s ‘De vrienden van Rufus’ tijdens 
je zoektocht. Je vindt ze in de bijlage van dit dossier. De 
kaarten stemmen overeen met de 11 dieren in dit dossier.

Gebruikstip: Wanneer je van de ene naar de andere stop 
gaat, kan je de leerlingen vragen om zelf op zoek te gaan 
naar het volgende dier met behulp van hun verrekijker.

Moeilijkheidsgraad I en II: het hele dier (moeilijkheids-
graad I: afbeeldingen links) of een deel van het dier 
(moeilijkheidsgraad II: afbeeldingen rechts).



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     27



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     28



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     29



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     30



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     31



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     32



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     33



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     34



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     35



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     36



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     37



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     38

N
A
A
M
:

SC
H
O
O
L:

G
SM

:



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     39



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     40



NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     41NATURALSCIENCES.BE   •   2021   •   BABYDIEREN - HANDLEIDING - KLEUTERKLAS     41

BONUS VOOR WIE DE SMAAK TE PAKKEN HEEFT 

LEVENDBARENDE DIEREN
Aantal jongen in de buik van mama

OMCIRKEL
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LEVENDBARENDE DIEREN :
draagtijd 

BONUS VOOR WIE DE SMAAK TE PAKKEN HEEFT 

Kleur het aantal 
bolletjes dat 

overeenstemt met de 
draagtijd.

1 maand = 1 bolletje

ve
rs

ie
 2


