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Inleiding: 

In dit project leer je over het Oerwoud. Je leest het boek ‘Kijk je 

mee - Oerwoud’ en beantwoordt vragen bij de hoofdstukken van het 

boek. Na de vragen vind je opdrachten. Je mag deze opdrachten alle-

maal maken òf er een paar van kiezen. 

Als je klaar bent met dit project heb je veel geleerd over: 

Het Oerwoud 
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Oriëntatie 

Basisinhoud 

Bekijk de leuke uitzending van het Klokhuis over de jungle: 

http://tvblik.nl/het-klokhuis/jungle 
(Link gebroken? Google ‘klokhuis jungle’) 

In het oerwoud 
1. Wat zijn roofdieren? 

2. Wat is kreupelhout? 

 

De luiaard 
3. Hoeveel minuten doet de luiaard over 6 meter? En hoeveel over 18 

meter? Hoe ver komt de luiaard in 5 minuten? En in 60 seconden? 

4. Wat gebeurt er met de pels van de luiaard? Waardoor komt dat? 

 

De toekan 
5. Waaraan kun je de toekan makkelijk herken-

nen? 

6. Wat zijn ‘soortgenoten’? 

7. De toekan haalt met zijn bek voedsel uit een 

boom. Wat eet hij denk je? 

8. Vind je de toekan een mooie vogel? Waarom 

wel/niet? 
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Basisinhoud - vervolg 

De jaguar (jah-koe-war) 

9. Kun je nog twee dieren noemen die horen bij de 

katachtigen? 

10. Waar in de wereld vind je jaguars in het wild? 

 

De leguaan (lee-guu-waan) 

11. Waarom zijn jonge leguanen groen? 

12. Leguanen zijn koudbloedig. Hoe krijgen ze het dan toch lekker 

warm? 

 

De tapir 
13. “De tapir is een heel vreemd dier” staat in het boek. Wat is er 

vreemd aan de tapir? Vind jij het ook een vreemd dier? 

14. Hoe vinden tapirs hun voedsel? 

15. Wat doen tapirs als ze bang zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De papegaai 
16. Wat vind jij van het verenkleed van papegaaien? 

17. Hoe houden papegaaien hun veren schoon? 

18. Wat eten papegaaien? 
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Afronding Basisinhoud 

Kijk je antwoorden na en verbeter eventuele fouten. Je juf of meester 

heeft de antwoorden. Bewaar je antwoorden(blad) goed want deze zul 

je wanneer het project klaar is moeten inleveren bij je juf of meester. 

Heb je het werkblad op de computer gemaakt, druk dan een exem-

plaar af. 

Basisinhoud - vervolg 

Apen 
19. Waarom heten de aapjes op de bladzij-

de in het boek leeuwaapjes denk je? 

20. Wat eten apen? 

21. Waarvoor hebben apen een staart? 

 

De adder 
22. Waarom heet de groefkopadder zo? 

23. Waarvoor dient de groef tussen zijn 

ogen? 

24. Wat eten adders? 

 

Lianen (lie-ja-nen) 
25. Wat zijn lianen eigenlijk? 

26. Op welke manier helpen lianen een boom?  

27. Maar welk gevaar vormen lianen voor de boom? 



Gebruik je fantasie 
maar! Is het een 
beest? Of een 

plant? Of nog iets 
heel anders? 
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Opdracht 1.  

Verdieping 

Opdracht 2.  

Ik zie ik zie wat jij niet ziet! 

Bekijk het plaatje hieronder. Wat is het? Op werkblad 2, bladzijde 10 

zie je het plaatje nog eens. Maak de tekening ‘af’ en schrijf een ver-

haaltje over wat het is. 

Het oerwoudalfabet! 

Maak werkblad 1 op bladzijde 9. Verzin voor elke letter van het alfa-

bet een oerwoud-woord. 
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Opdracht 3.  

Opdracht 4.  

Speel het spel ‘Rivercrossing’(‘steek-de-rivier-over’) 

Ga hiervoor naar de volgende website: 

www.puzzles.com/rivercrossing/play.htm 

Het doel van het spel is dat je de boomstammetjes zo sleept dat je 

naar de overkant van de rivier kunt komen. 

Klik op ‘Next puzzle’ als je de puzzel hebt opgelost. Klik op ‘Restart’ 

als je dezelfde puzzel nog een keer wilt doen. 

De eerste puzzels zijn best makkelijk, maar ze worden steeds moeilij-

ker! 

Beweeg je als een luiaard! 

Bereid met een vriendje of vriendinnetje een toneelstukje voor  over 

twee luiaards in het oerwoud. Vraag aan je juf of meester of je het 

toneelstukje in de klas mag opvoeren. 

Wat maken de luiaards mee? Wordt het een spannend toneelstukje? Of 

juist grappig? Zorg ervoor dat het stuk een goed begin, midden en slot 

heeft en dat het publiek echt begrijpt dat jullie luiaards in het oer-

woud zijn. 

GAAAAAP 

Ik heb slaap! 

Hangen is ZO 

vermoeiend! 



Red 
het 

Oerwoud!! 
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Opdracht 5.  

Opdracht 6.  

Zoals je in het klokhuis filmpje hebt kunnen horen en zien wordt het 

oerwoud (het tropisch regenwoud) door de mensen vernield! Elke dag 

verdwijnen er grote stukken oerwoud. Planten en dieren lijden hier 

heel erg onder. 

Maak een poster waarin je vraagt om te stoppen met het vernietigen 

van het oerwoud! 

Zet in het midden duidelijk de 

titel van je poster. Schrijf een 

stukje tekst over waarom jij 

vindt dat het kappen van bo-

men moet stoppen. Zoek 

mooie plaatjes op internet 

en/of maak er mooie tekenin-

gen bij. Hang je poster vervol-

gens op een plek waar veel 

mensen de poster kunnen 

zien. 

De toekan, de papegaai… beiden mooie vogels met een kleurig veren-

kleed. Zoek plaatjes op internet van beide vogels en bekijk ze goed. 

Schilder nu je eigen mooie vogel met veren in alle kleuren! Hoe kleuri-

ger, hoe beter! 

Denk maar niet teveel na over hoe het er uit moet gaan zien. Pak je 

kwasten, je verf en ga lekker op een groot vel aan de slag! 

‘Vogel’ van de 

schilder     

Karel Appel 



Evaluatie 
 

 

 

 

 

 

Onderdelen 

 

 

 

 

 

 

Criteria 

 

 

Basisinhoud 

• Duidelijke, volledige antwoorden 

• Netjes gewerkt 

• Goed eerst zelf geprobeerd antwoor-

den te vinden, vroeg tijdig om hulp 

 

 

Opdracht 1 

 

• Goede dieren 

• Netjes gewerkt 

 

 

Opdracht 2 

• Origineel en creatief ontwerp 

• Duidelijke beschrijving 

• Nette verzorging 

 

 

Opdracht 3 

• Origineel verhaal 

• Duidelijk begin-midden-eind 

• Leuke uitvoering (indien opgevoerd) 

 

 

Opdracht 4 

 

- 

 

 

Opdracht 5 

• Origineel en creatief  

• Kleurgebruik 

• Nette verzorging 

 

 

Opdracht 6 

• Duidelijke, volledige informate 

• Overzichtelijke, nette lay-out 

• Mooi en passend beeldmateriaal 

 

Beoordeling 

O
n
v
o
ld

o
e
n
d
e
 

M
a
tig

 

V
o
ld

o
e
n
d
e
 

R
u
im

 V
o
ld

o
e
n
d
e
 

G
o
e
d
 

Eindbeoordeling 

 

Oerwoud 
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Werkblad 1 

A 

  

B 

C D 

E F 

G H 

I J 

K L 

M N 

O P 

Q R 

S T 

U V 

W X 

Y Z 

Zeg ken jij het Oerwoudalfabet? Verzin bij elke letter een woord dat begint met 

die letter – het woord moet iets met het oerwoud te maken hebben. De Q en de 

X zullen wel een uitdaging zijn! Maar: ‘Hoe gekker, hoe beter!’ 

oerwoudalfabet 
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Werkblad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oerwoud 

Kijk je mee?  

© 2006, Parasol N.V.  België  
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In het oerwoud 

 
In het oerwoud is altijd wat te zien, van apen die aan lianen 

slingeren tot roofdieren die zich in het  kreupelhout verstop-

pen. 

 

Wat kun je in het oerwoud zien? 

 jaguar   luiaard   toekan    

    

   tapir   papegaai  leguaan  

  

  lianen  adder   aap  
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De luiaard 

 
De luiaard is, net zoals zijn naam al zegt, heel lui. Hij be-

weegt heel, heel langzaam, in 1 minuut komt hij maar 2 me-

ter vooruit! Hij slaapt wel 20 uur per dag. 

 

 

 De luiaard zit zo lang 

 stil dat er algen in 

 zijn pels groeien. 

 

 

 

 

 

De luiaard heeft aan el-

ke poot 3 grote klau-

wen. Daarmee houdt hij 

zich aan de takken vast. 
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    De toekan 

 
De toekan herken je heel gemakkelijk aan 

zijn reusachtige bek. Hij zit vaak in hoge bomen. 

Het gele, zwarte en rode verenkleed van de toekan helpt 

hem bij het herkennen van soortgenoten. 

 

 De bek kan wel 20 centi-    

       meter lang zijn. 

 De toekan haalt met zijn 

 bek voedsel uit een boom. 

 

 

 

 

 

Toekans vliegen meestal niet ver. 

Ze vliegen omhoog en duiken 

weer naar beneden, alsof ze in 

een achtbaan zitten. 
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De jaguar 

 

 

 

 

 

 
De jaguar behoort tot de familie van de katachtigen. De 

meeste hebben een gele vacht met zwarte rin-

gen erop, maar er bestaan ook witte en zwarte 

jaguars. 

Het patroon op de vacht is bij 

elke jaguar anders. 

Jaguars leven in het wild in Zuid– en Midden 

Amerika en in het zuiden van 

de Verenigde Staten. 

 

Jaguars kunnen heel goed 

zwemmen en lusten af en  

toe een vis. 
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De leguaan 

 
 

 

 

 

 

Er bestaan ongeveer 650 soorten leguanen. Sommige zijn heel 

klein, andere kunnen wel meer dan 2 meter lang worden. 

 

Jonge leguanen zijn lichtgroen.  

Ze vallen daarom bijna niet  

op in het oerwoud. 

Een leguaan houdt van zonneba-

den, zodat zijn lichaam warm 

wordt. 

 

 Leguanen kunnen heel 

 goed klimmen, omdat ze 

 scherpe klauwen aan hun 

 poten hebben. 
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De tapir 

 
De tapir is een heel vreemd dier met een 

grote kop.  

Zijn neus lijkt een beetje op een korte 

slurf. Tapirs zien slecht. Ze zoeken hun 

voedsel dan ook vooral door te ruiken. 

 

 

Tapirs zijn goede zwemmers. Als 

ze bang zijn, verstoppen ze zich 

in het water. Tapirs verstoppen 

zich overdag voor roofdieren.  

‘s Nachts gaan ze op zoek naar 

voedsel. 

 

 

De tapir heeft aan zijn 

achterpoten drie tenen en 

aan zijn voorpoten vier. 
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  De papegaai 

 
 

Papegaaien zijn lawaaierige vogels met een felgekleurd ve-

renkleed en een sterke bek. Ze leven hoog in de bomen. Pa-

pegaaien maken hun veren schoon door ze een voor een door 

hun bek te halen. 

 

Papegaaien halen met de scherpe 

haak vooraan op hun bek de zachte 

delen uit vruchten. Met de onder-

kant van hun bek openen ze noten 

en zaden. 

 
  

  

 De papegaai heeft sterke 

 vleugels. Hij kan heel snel 

 korte afstanden afleggen. 
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De aap 

 
 

 

 

 

Er leven in het oerwoud heel veel verschillende apen. Op de-

ze bladzijde zie je leeuwaapjes die goudgele manen en een 

lange staart hebben. Leeuwaapjes leven in families. Zowel 

vader als moeder zorgen voor de jongen. 

Apen slingeren graag van tak naar tak, hoog 

in de bomen. Met hun lange dunne vingers 

kunnen ze goed aan takken blijven hangen. 

Apen eten zoete vruchten, insecten en klei-

ne hagedissen. Apen kunnen hun lange 

staarten als een soort extra hand gebruiken. 
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 De adder 

 
Adders zijn gifslangen. Hun giftanden zitten in de mond ge-

klapt en komen pas tevoorschijn als ze willen bijten. 

 

 Deze groefkopadder herken je  

 aan de kleine schubben boven 

 zijn ogen. 

 Met de groef tussen zijn ogen 

 kan deze adder verschillen in 

 warmte opmerken. Zo spoort 

 hij zijn prooien op. 

 

 

 

Adders eten kleine zoog-

dieren, hagedissen, kikkers 

en vogels. Ze jagen ‘s 

nachts. 
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Lianen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het oerwoud zie je overal lianen hangen, zowel hele dunne 

als hele dikke. Lianen groeien als slierten om een boom heen 

en geven die boom steun. 

Maar als de lianen te dik worden 

verstikken ze de boom, zodat die 

sterft. 

Lianen groeien heel snel. Bijna de 

helft van de bladeren die in het 

oerwoud hangen, zijn van lianen. 
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Woordenlijst 
 

Algen: hele kleine plantjes. 

Gifslangen: slangen die tijdens het bijten een stof vrijgeven 

die hun prooi kan verlammen of doden. 

Giftanden: holle tanden waardoor gif kan worden vrijgege-

ven. 

Klauwen: scherpe nagels van bepaalde dieren, zoals luiaards 

en leguanen. 

Kreupelhout: lage stammen en takken die net boven de 

grond door elkaar groeien. 

Manen: lang haar in de nek van bepaalde dieren. 

Pels: de dichtbehaarde huid van bepaalde dieren, zoals lui-

aards. 

Prooien: dieren die worden gedood en opgegeten door ande-

re dieren. 

Roofdieren: dieren die andere dieren opeten. 

Soortgenoten: dieren die tot dezelfde soort behoren. 

Vacht: het haarkleed van bepaalde dieren, zoals bijvoorbeeld 

de jaguar. 

Verenkleed: de veren van een vogel. 

Zoogdieren: dieren die hun jongen levend ter wereld brengen 

en zogen (melk geven). 



Oerwoud 

Antwoordenblad 

In het oerwoud 

1.  Wat zijn roofdieren? 

Dieren die andere dieren opeten 

2. Wat is kreupelhout? 

Lage stammen en takken die net boven de grond door elkaar groeien. 

De luiaard 

3. Hoeveel minuten doet de luiaard over 6 meter? En hoeveel over 18 meter? Hoe ver komt 

de luiaard in 5 minuten? En in 60 seconden? 

     6 meter: 3 minuten. 18 meter: 9 minuten. 5 minuten: 10 meter. 60 seconden: 2 meter. 

4. Wat gebeurt er met de pels van de luiaard? Waardoor komt dat? 

Er groeien algen in zijn pels omdat hij zo lang stil zit. 

De toekan 

5. Waaraan kun je de toekan makkelijk herkennen? 

Aan zijn reusachtige bek. 

6. Wat zijn ‘soortgenoten’? 

Dieren die tot dezelfde soort behoren. 

7.  De toekan haalt met zijn bek voedsel uit een boom. Wat eet hij denk je? 

Bessen en andere boomvruchten. 

8.  Vind je de toekan een mooie vogel? Waarom wel/niet? 

Eigen mening 

De jaguar (jah-koe-war) 

9.  Kun je nog twee dieren noemen die horen bij de katachtigen? 

(leeuw, tijger, poema, civetkat, huiskat, cheeta, panter, lynx, serval, wilde kat, margay, 

ocelot. En meer) 

10. Waar in de wereld vind je jaguars in het wild? 

In zuid– en Midden-Amerika. 
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De leguaan (lee-guu-waan) 

11. Waarom zijn jonge leguanen groen? 

Ze zijn lichtgroen omdat ze dan niet opvallen in het oerwoud. 

12. Leguanen zijn koudbloedig. Hoe krijgen ze het dan toch lekker warm? 

Door in de zon te gaan liggen. 

De tapir 

13.“De tapir is een heel vreemd dier” staat in het boek. Wat is er vreemd aan de tapir? Vind  

     jij het ook een vreemd dier? 

Eigen mening 

14. Hoe vinden tapirs hun voedsel? 

Door goed te ruiken. 

15. Wat doen tapirs als ze bang zijn? 

Ze verstoppen zich in het water. 

De papegaai 

16. Wat vind jij van het verenkleed van papegaaien? 

Eigen mening 

17. Hoe houden papegaaien hun veren schoon? 

Ze maken hun veren schoon door ze een voor een door hun bek te halen. 

18. Wat eten papegaaien? 

Vruchten, zaden, noten. 

Apen 

19. Waarom heten de aapjes op de bladzijde in het boek leeuwaapjes denk je? 

Omdat ze goudgele manen hebben. 

20. Wat eten apen? 

Zoete vruchten, insecten en kleine hagedissen. 

21. Waarvoor hebben apen een staart? 

Om als soort extra hand te gebruiken. 
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De adder 

22. Waarom heet de groefkopadder zo? 

Omdat hij een groef tussen zijn ogen heeft. 

23. Waarvoor dient de groef tussen zijn ogen? 

Hij kan er verschillen in warmte mee opmerken. 

24. Wat eten adders? 

Kleine zoogdieren, hagedisssen, kikkers en vogels. 

Lianen (lie-ja-nen) 

25. Wat zijn lianen eigenlijk? 

Planten. 

26. Op welke manier helpen lianen een boom?  

Doordat ze als slierten om een boom heen groeien, steunen ze de boom. 

27. Maar welk gevaar vormen lianen voor de boom? 

Als ze te dik worden verstikken ze de boom. 


