
15 De dierenwereld

Je bent in deze Blokboeken Natuur
heel wot over dieren te weïen geko-
men. Over zoogdieren, vissen, vogels,
enz. Om de diersoorten en hun ken-
merken niet te vergeten, worden ze
nog erans in het kort herhoold.

De dieren kunnen we in twee grote
groepen verdelen. Er zijn gewer-
velde en niet-gewervelde dieren.
De gewervelde dieren hebben net
ols de mens eenwervelkolom en een
inwendig geroomte. Tot de gewer-
velde dieren horen: zoogdieren, vo-
gels, reptielen, omf ibieën en vissen.

De meest ontwikkelde diersoort is

die von de zoogdieren. Hun huid is
meestal met horen 6edekt. Beholve
bij de walvissen en de dolf íjnen.
Ze ademen door longen. Hun li-
choomstemperofuur is onveronder-
lijk (t 37'C). En ze brengen levende
jongen ter wereld, die met melk
worden gevoed. Zoogdieren zijn bij-
voorbeeld open, wolvissen, knoog-
dieren, vleermuizen.

De huid von de vogels is met veren
6edekt. Hun voorste ledemoten zijn
de vleugels. Ze ademen door longen.
Hun lichoomstemperotuur is onveron-
derlijk. En ze planten zich voort door
eieren die uitgebroed moeten wor-
den. V ogelsoorten zijn bijvoorbeeld:
zongvogels, duiven, roofvogels,
zwemvogels en reigers.

net

De reptielen worden ook kruipende
dieren genoemd. Hun huid is met
schubben bedekt. Het zijn verdikkin-
gen von de huid. Hun lichoomstempe-
rotuur is veronderlijk, en post zich oon
detemperatuur von hun omgeving oon.

Ze plant en zich voort door eíeren mef
een leerachtige school. De zonne-
warmte zorgt voor het uitbroeden.
Enkele soorten zijn: krokodillen,
schildpodden, hogedissen en slangen.

Amfibieën hebben een noakte huid.
Ze odemen eerst door kieuwen, lo-
ter door longen. Doorom worden ze
ook wel tweeslochtlge dieren ge-
noemd. Ze planten zich voort door
eier en. 7e hebben een v eranderli jke
lichoomstemperotuur. En ze wisselen
bij hun ontwikkeling vangedaante: een
gedoantevenrisseling. Kikkers, pod-
den en solomonders zijn amfi6íeën.

De huid von vissen is met schubben
bedekt. Hun ledemoten zijn de buik-
an borstvinnen. Ze zíjn koudbloedig
en ze ademen door kieuwen. Ze plan-
ten zich voort door eieren. Er zijn
zoetvt atewissen, zoals korpers, boor-
zen en sno eken. Zortïnu at ewissen z ij n

bijvoorbeeld haringen, hooien en kq-
beljauwen.

De niet-gewervelde dieren hebben
geen we?velkolom en geen inwendig
geraamte. Niet gewervelde dieren
zijn: de geledpoïigen, de weekdieren
en de wormen.

Tot de geleedptiEe dierenhoren de
insect en, kr eef ï en, krobben, sp í nnen,
gornolen en duizendpoten.

De tuinslakken, mosselen en de oes-
ters horen tot de weej<dieren. En don
zijn er tenslotte nog de wo"tnren, zo-
qls de regenworm.

Een kwal is ookeen week-
dier. Deze kwal wordf
het Porfugees oorlogs-
schip genoend. Zrjn ten-
takels kunnen wel 15 me-
ter lang worden.

1. De dierenwereld wordt in Iwee grote groepen verdeeld.

Dot zijn de en de

Net ols de mens hebben gewervelde dieren een en een

2. Zet een kruisje voor de goede zinnen. Het goot over de zoogdieren.

C Ze ademen door longen. C 7e ademen door kieuwen.
C Ze brengen levende jongen ter wereld. C Ze plonten zich voort door eieren.
C Ze zijn meestol behoord. C Ze zijn meestol onbehoard.
O Hun temperotuur is veronderlijk. C Hun temperotuur is onveronderlijk.

3. Zet een kruisje voor de goede zin. Het goot over omfibieën.

O Ze ademen eerst door kieuwen en don door longen.
O Ze odemen eerct door longen en don door kieuwen.
O Hun temperotuur is veronderlijk.
O Hun temperatuur is onverondarlijk.

4. ZeI een kruisje voor de goede zinnen. HeI gaat over reptielen.
C Hun huid is met schubbenbedekt. C Hun huid is met verenbedekt.
C Ze brengen levende jongen ter wereld. C Ze plonten zich voort door eieren.
C Hun temperotuur is veronderlijk. C Hun temperotuur is onveronderlijk.

5. Zet een kruisje voor de goede zinnen. Het gaat over vissen.

C Ze plonten zich voort door eieren C Ze brengen levende jongen ter wereld
O Hun huid is met hoar bedekt. C Hun huid is met schubbenbedekt.
O Ze odemen door longen. C Ze sdemen door kieuwen.

6. Zet een kruisje voor de goede zinnen. Het gaat over vogels.

O Ze odemen door longen. O Ze sdemen door kieuwen.
C Hun temperotuur is verqnderlijk. C Hun temperotuur ís onveronderlijk.
O De vleugels zijn de ochterste ledemoten. O De vleugels zijn de voorste ledematen.

7. Tot de niet-gewervelde dieren horen drie groepen. Dqt zijn de de

en de

8. Tot welke groep horen ze?

spinnen-tuinslokken-hogedíssen-mossels-schildpadden-wolvissen-slangen-vleermuizen-
dolfijnen - podden - krobben

Zoogdieren

Geleedpotigen:

Reptielen:

Amfibieën

Weekdieren

De volgende opdrocht mog je somen met iemond onders uitvoeren.

Zoek buiten noor pissebedden en regenwormen. Heb je ze op een vochtige of droge plek gevonden?

Zoek uit, wat deze bodemdieren somen met schimmels en bocteriën in de natuur doen.

Schrijf ook op, tot welke diersoort de pissebedden behoren.
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15 De dierenwereld

Je bent in deze Blokboeken Noïuur
heel wat over dieren te weten geko-
men. Over zoogdieren, víssan, vogels,
enz. Om de diersoorten en hun ken-
merken niet te vergeten, worden ze
nog eens in het kort herhoold.

De dieren kunnen we in twee grole
groepen verdelen. Er zijn gewe?-
velde en niet-gewervelde dieren.
De gewervelde dieren hebben net
ols de mens een wervelkolom en een
inwendig geroomte. Tot de gewer-
velde dieren horen: zoogdieren, vo-
gels, reptielen, amfíbíeën en vissen.

De meest onïwíkkelde diersoort is
die van de zoogdleren. Hun huid is
meestal met horen bedekl. Beholve
bij de wolvissen an de dolfijnen.
Ze odemen door longen. Hun
lichoomstemperotuur is onveron-
derlijk (t 37"C). En ze 5rengen le-
vende jongen Ier wereld, die met
melk worden gevoed. Zoogdieren
zijn bijvoorbeeld apen, wolvissen,
knoogdieren, vleermuízen.

De huid von de vogels is met veren
bedekt. Hun voorste ledematen zijn
de vleugels. Ze ademen door longen.
Hun lichoomstemperotuur is onveron-
darlijk. En ze planten zich voort door
eieren die uitgebroed moeten wor-
den. Vogelsoorten zijn bijvoorbeeld:
zangvogels, duiven, roofvogels,
zwemvogels en reigers.

De reptielen worden ook kruipende
dieren genoemd. Hun huid is met
schubben bedekt. Het zíjn verdikkin-
genvon de huid. Hun lichoomstempe-
ratuur is veronderlijk, en post zich oon
de'lemperatuur von hun omgeving oon.

Zeplanten zich voort door eierenmet
een leerachtige school. De zonne-
wormte zorgt voor het uitbroeden.
Enkele soorten zijn: krokodillen,
schildpodden, hagedissen en slangen.

AmÍibieën hebben een nookte huid.
Ze ademen eerst door kieuwen, lo-
tar door longen. Doorom worden ze
ook wel tweeslochtige dleren ge-
noemd. Ze planten zich voort door
eieren. Ze hebben een veranderlilke
I ichoamstemperotuur. En ze wisselen
bij hun ontwikkeling vangedaante: een
gedaanteverwisseling. Kikkers, pod-
den en solomonders zijn omf ibieën.

De huid von vissen is met schubban
bedekt. Hun ledemoten zijn de buik-
en borsÍvinnen. Ze zijn koudbloedig
en ze ademen door kieuwen. Ze plan-
Ien zich voort door eieren. Er zijn
zoetwot ewissen, zools korpers, boor-
zen en snoeken. Zoutwoteryíssen zijn

bijvoorbeeld haringen, hooien en ko-
beljouwen.

De niet-gewervelde díeren hebben
geen we?velkolom en geen ínwendig
geraamte. Nieï gewenvelde dieren
zijn: da geleedpotigen, de weekdieren
en de wormen.

ïot de geleedpotige dieren horen de
insect en, kreef t en, krobben, spinnen,
gornolan en duizendpoten.

De tuinslokken, mosselen en de oes-
tershoren tot de weekdieren. En don
zijn er tenslotfe nog de wo?men, zo-
ols de regenworm.

Een kwa/ is ook een week-
díer. Deze kwal wordf
hef Porfugees oorlogs-
schip genoend. Ztjn ten-
takels kunnen wel 15 ne-
ter lang worden.

1. De dierenwereld wordt in lwee grole groepen verdeeld.
Dot zijn da

Net ols de mens hebben gewervelde dieren een rrrolknlnm en een inwendig{enamïe
en de
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2. Zet een kruisje voor de goede zínnen. He'l gaot over de zoogdieren.
O Ze ademen door longen. C Ze ademen door kieuwen.
O Ze brengen levendelongen ter wereld. O Ze plonfen zich voort door eieren.
O Ze zijn meestol behoord. O Ze zíjn meestal onbahoord.
O Hun temperotuur is varqnderlijk. O Hun tamperotuur is onvenandarlijk.

3. Zet een kruisje voor de goede zín. Het goot over amfíbieën.
O Ze ademen eerst door kieuwen en don door longen.
C Ze odemen eerst door longen en don door kieuwen.
O Hun temperoïuur is veronderlijk.
(J Hun temperotuur is onveronderlijk.

4. Zet een kruisje voor de goede zinnen. Het gaat over reptíelen.
O Hun huid is met schubbenbedekt. C Hun huid is met verenbedekt.
Q Z. brengen levende jongen ter wereld. O Ze plonten zich voort door eieren.
O Hun temperotuur is veronderlijk. C Hun temparotuur is onveronderlijk.

5. Zet een kruisje voor de goede zinnen. Het goot over vissan.

Q Z. plonten zich voort door eieren O Ze brengen levende jongen ter wereld.
C Hun huid is met hoor bedekt. O Hun huid is met schu6binbedekt.
C Ze odemen door longen. O Ze ademen door kieuwen.

6. Zet een kruisje voor de goede zinnen. Het gaaï over vogels.
O Ze odemen door longen. O Ze ademen door kíeuwen.
C Hun temperotuur ís varonderlijk. O Hun temperotuur is onveronderlíjk.
O De vlaugels zijn de ochterste ledematen.O De vleugels zijn de voorste ledematen.

7. Tot de niet-gewervelde dieren horen drie groepen. Dat zijn de geleedpotigen , 6s
weekcli ren en de

8. Tot welke groep horen ze?

spinnen - tuinslokken - hogedissen - mossels - schildpodden - wolvissen - slongen -vleermuizen-
dolfijnan - podden - krobben

Zoogdieren: walvissen vl eermuizen. dolfiinen

Geleedpotigen: soinnen. krabben

Reptialan:

Amfibieën:'

Weekdieren tuinslakken OSSEIS

De volgende opdracht mog je somen met iemond onders uitvoeren.

Zoek builen noor pissebadden en regenwormen. Heb je ze op een vochtige of droge plek gevonden?

Zoek uít, wat deze bodemdieren somen met schimmels en bocteriàn in de notuur doen.

Schrijf ook op, tot welke díersoort da pissebedden behoren.
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