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Dierenweetjes

Uil
wist je dat:
• een uil zijn ogen niet kan draaien
• een uil als het volledig donker is,  

op gehoor kan jagen
• een groep uilen een parlement  

wordt genoemd
• uilen graag muizen eten

Vlinder
Wist je dat:
• Vlinders met hun poten proeven
• er bijna 18.000 verschillende soorten 

vlinders zijn
• de oren van een vlinder in hun  

vleugels zitten

Kikker
Wist je dat:
• veel kikkers in bomen leven en goed 

kunnen klimmen
• kikkers kwaken om een partner te lokken
• voornamelijk mannetjes kikkers kwaken 

Gans
Wist je dat:
• ganzen ook ingezet kunnen worden als 

“waakhond”. Als ze iets niet vertrouwen, 
maken ze een hard geluid

• vroeger de ganzenveren gebruikt 
werden om mee te schrijven en om 
pijlen van te maken

• ganzen veel gras eten

Eend
Wis je dat:
• eenden zwemvliezen tussen de  

tenen hebben
• een eend nooit koude voeten heeft
• het gekwaak van een eend geen  

echo heeft

Vos
Wist je dat:
• een vrouwtjes vos een moer heet en  

een mannetjes vos een rekel
• de vos, als enige van de hondenfamilie, 

zijn klauwen kan intrekken
• vossen bijna overal ter wereld 

voorkomen

Das
Wist je dat:
• een das niet zo goed kan zien,  

maar wel heel goed kan ruiken
• dassen niet graag alleen zijn
• vrouwtjes dassen een grotere staart 

hebben dan mannetjes dassen. Dit is 
omdat een grotere staart voor de kleine 
dasjes makkelijk in de gaten te houden is

Fazant
Wist je dat:
• de fazant in de maanden april en mei 

het hardst geluid maken 
• een fazant niet goed kan vliegen
• er ongeveer 100.000 fazanten in 

Nederland zijn

Konijn
Wist je dat:
• konijnen achterom kunnen kijken  

zonder hun hoofd te draaien
• een konijn wel 1 meter hoog en 3 meter 

ver kan springen
• als een konijn gelukkig is, deze met  

zijn tanden klakt 

Mijn holletje, midden in het park, 
tussen de klimboom en een muur.
Ik kan het zelf niet vinden, 
ik zocht al ruim een uur.

7:
Wauw, jij knap kind,  
je hebt mijn huis gevonden,
en kijk daar zit mijn vriendje Das.
Hij wil vast ook wel naar huis,
want misschien heeft hij het wel  
koud zonder jas.

Kun je mijn huisje ook vinden?
Net boven een hoge schuine wand.
Onderaan die schuine wand,
staat ’s zomers de rogge op het land.

8:
Er ligt een vreemd vogel in mijn bed,
weet jij wat voor een diertje dat is?
Het lijkt wel een grote kip,
of heb ik het nu heel erg mis?

Oh, nu zie ik het goed,
het is mevrouw fazant.
Zij woont niet in mijn huisje,
maar helemaal aan de andere kant

Ja, dat klopt mijn huis is niet hier,
maar met zicht op de molen.
Ik woon fijn op een bult, 
tussen gras en struiken verscholen.

9:
Vreemd, je hebt een konijn  
gevonden in mijn nest,
die hoort hier niet thuis.
Volgens mij zat Uil in het konijnenhol,
breng jij Konijn ook nog naar huis?

Ja, zou je dat willen doen, 
want hier kan iedereen mij zien.
Konijnen zitten liever diep onder de 
grond.
Kom, dan spelen we verstoppertje,  
ik tel tot tien.

Je hebt hard gewerkt lief mensen-kind,
alle dieren weten weer waar  
hun huisje is.
Jij hebt echt super goed gezocht,
met jouw speurneus is niks mis.

Mocht het nog eens zo hard waaien, 
en we ons huisje weer kwijt zijn.
Kom je ons dan weer helpen?
Want jij vind elk huisje groot en klein.
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Ik woon fijn in hoog gras 
En dan ook nog boven op een berg 
O wist ik nu maar waar het was 
 
Kun jij heel hard rennen 
richting mijn huisje in het groen 
Dan vind ik jou het allerliefste mensen-kind 
En dan goed zoeken, wil jij dat doen? 
 
Vreemd, je hebt een konijn gevonden in mijn nest? 
Die hoort hier niet thuis 
 

 

 

START:
Welkom bij het huisje-boompje-beestje 
pad, 
ik ben blij dat je er bent lief kind.
Want ik heb je hulp hard nodig,
na een nacht met harde wind.

Geen enkel dier zit meer in zijn  
eigen huisje,
terwijl ze daar zo graag zijn.
Help jij de dieren mee zoeken?
Dan wijzen we ze de weg naar hun huisje, 
groot of klein.

1:
Ga hier het eerste pad links omhoog,
daar vind je een grote uil.
Kun je hem helpen naar zijn huis?
Die vind je vast niet in een grote kuil. 

Hallo ik ben een uil,
het slimste dier van dit gebied
Mijn huisje zit ergens aan de overkant  
bij de bomen,
roep je mij als je het ergens ziet?

2:
Fladder, fladder, je hebt gelijk
dit is meneer uil zijn huis.
Zou je mij ook kunnen helpen,
want als vlinder hoor ik hier niet thuis

Mijn huisje staat midden in een trap,
in bloemen die heerlijk ruiken.
Bij de klimboom omlaag,
in de vlinderstruiken.

3:
Kwaak, kwaak, dit is het huisje  
van de vlinder,
ik zag er net al een heleboel. 
Jij bent volgens mij een goede speurneus,
kun je mijn huisje vinden bij de 
kikkerpoel?

4:
Net als kikker houd ik van water, 
breng jij me naar mijn huisje terug? 
Ik ben verkeerd gevlogen, 
ik woon juist bij een andere brug.

5:
Bedankt ik ben weer lekker thuis.
Maar Eend, wat doe jij hier?
Heeft de wind jou ook weggewaaid,
of ben je hier voor je plezier?

Nee beste Gans,  
ook ik ben mijn huisje kwijt.
Ik weet niet meer waar het is.
Is het soms bij die boom in het hoge gras, 
of heb ik het nu mis?

Oei mensen-vriendje, ga jij maar voor,
mijn oog ziet daar iets in het bosje.
Klopt het dat ik daar bij mijn huisje,
het gezicht zie van een vosje?

6:
Ja, je hebt het goed gezien,  
ik ben een kleine vos,
maar wees alsjeblieft niet bang!
Wil jij mij helpen mijn holletje te vinden, 
ik zoek al zo lang.


