Op safari naar Afrika!
Groep 3/4
Welkom in GaiaZOO. Jullie gaan straks op safari naar Afrika!
De vragen in deze speurtocht gaan over het eten en de verdediging van
de savanne-dieren in GaiaZOO; en over hoe ze eruit zien.
Schrijf de letters van jullie antwoorden in de vakjes bij de laatste
vraag. Heel veel plezier tijdens jullie safari naar Afrika!
Begin de safari over de savanne vlakbij het restaurant.
Hier vind je de gi-raf-fen. Als je door de grote deuren loopt, kom je bij
het binnen-verblijf van de giraffen. Zie je de giraffen niet in de stal?
Dan zijn ze vast lekker buiten!
1. Giraffen hebben een hele lange tong. Ze eten graag de
hoogste blaadjes uit de bomen. Hoe lang is hun tong denk je?
M. 30 centimeter
L. 40 centimeter
B. 50 centimeter

Loop aan de andere kant van de stal onder het bord SAVANNA door.
Buiten vind je de witte neushoorn.
2. Kijk eens goed naar de neushoorn. Heeft deze een brede of een puntige bovenlip?
Wat zal hij eten? Trek een lijntje naar het goede antwoord.
Tip: kijk naar de foto’s op het grote informatie-bord, links naast het raam bij
het binnenverblijf.
Brede bovenlip
Puntige bovenlip

Bladeren
Gras

Loop verder naar de rotsen op de savanne.
Ga hier linksaf.
Hier wonen de rots-klip-dassen.

Deze speurtocht is van :…
…………………………

t je bij de rotsen bent. Hier ga je linksaf en dan zie je de rotsklipdassen.

3. Rotsklipdassen zijn familie van de olifant. Wat eten rotsklipdassen?
Kruis het juiste vakje aan.

□ L.

□ O.

□ K.

Vervolg je route op de savanne.
Ga op de brug op zoek naar het kleine bordje over de grote kudu
(je zegt: grote koedoe).
4. Als je goed kijkt, zie je dat de grote kudu witte strepen op zijn vacht heeft.
Waarom heeft hij die?
E. Om niet op te vallen voor roofdieren.
O. Om af te koelen als het heel warm is.
A. Zodat ze elkaar kunnen herkennen.

Vervolg het pad met de bocht mee naar links.
Hier vind je de Afrikaanse wilde honden.

5. De vlekken van deze honden zijn allemaal anders.
Ze hebben wel dezelfde kleur staart. Welke kleur is dat?
S. Wit.
G. Zwart.
P. Bruin.

Als je voorbij de wilde honden bent, kom je bij de cheeta’s.
Onder het kleine afdakje kun je de vraag beantwoorden.
6. Waardoor kan de cheeta zo hard rennen?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Loop langs de cheeta-boog. Kun jij ook zo ver springen?
Verderop leven de leeuwen.

7. Leeuwen eten vlees. Jagen leeuwen in groepen of alleen?
B. In groepen.
V. Alleen.

Tegenover de leeuwen leven de stok-staartjes en de stekel-varkens.

8. Heel vaak staat er één stokstaartje bovenop de steen. Nu ook?
Waarom staat hij daar?
O. Hij staat op de uitkijk en waarschuwt bij gevaar.
I. Hij is de baas.

Wist je dat? Stokstaartjes staan
ook heel vaak te zonnen!

9. Waarom rammelen stekelvarkens met hun stekels?
K. Om belagers (roofdieren) af te schrikken.
Z. Om muziek te maken.
W. Om te laten zien dat ze blij zijn.

Volg het pad.
Loop omhoog en ga onder het bord LIMBURG door.
Je bent nu weer bij het restaurant.
Hier kun je de laatste vraag beantwoorden.

10. Welk dier heb je nog meer gezien tijdens de safari?
Als je alle vragen goed beantwoord hebt, ontdek je hier het juiste dier.
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Nog veel plezier in GaiaZOO!
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