Op ontdekkingstocht in het regenwoud!
Groep 5/6
Welkom in GaiaZOO. Jullie gaan straks op ontdekkingstocht in het
regenwoud! Jullie gaan ontdekken wat de dieren in het Rainforest
gebied eten en hoe bijzonder ze zijn.
Schrijf de letters van jullie antwoorden op bij de laatste vraag.
Heel veel plezier tijdens jullie ontdekkingstocht!
Begin de ontdekkingstocht bij de boshonden.
Loop hiervoor achter de stal van de Shetlandpony’s op de
kinderboerderij, onder het bord RAINFOREST door.

1. Waardoor kunnen boshonden prooien vangen die groter en zwaarder zijn dan zijzelf?
P. Boshonden kunnen heel hard rennen.
W. Boshonden zijn heel sterk.
K. Boshonden jagen in groepen. Samen kunnen ze grotere
prooien vangen.

Loop verder en ga het hutje links van het pad in.
Hier kun je de vraag over de beverrat beantwoorden.

2. Wat eten beverratten? Omcirkel de juiste antwoorden.
U. Waterplanten
K. Vlees
G. Vissen
.
Vervolg het pad totdat je bij het Tapir I Terrarium komt. De ingang is aan
de andere kant van het gebouw. Hier leven de groene anaconda’s.

3. Slangen kauwen hun prooien niet. Hoe ziet een anaconda eruit na het eten van een grote
prooi? Teken het hieronder.

Loop na het Tapir | Terrarium rechtdoor, onder het afdak
door. Ga linksaf naar het volgende afdak. Hier leven
de reuzenmiereneters, Azara’s agouti’s en de capibara’s.

Deze speurtocht is van :…
…………………………

4. De reuzenmiereneter heeft een hele lange tong. Wat
doet hij met zijn tong?
K. Zijn vacht schoonmaken.
H. Water opzuigen.
I. Mieren vangen.

5. De Azara’s agouti kan vanuit stilstand bijna over een mens heen springen.
Waarom doet hij dat?
Y. Omdat hij blij is.
R. Om indruk te maken op de vrouwtjes.
F. Om te ontsnappen aan roofdieren.

6. De capibara is het grootste knaagdier ter wereld.
Zijn de volgende beweringen over capibara’s waar of niet waar? Omcirkel het juiste antwoord.
I. Capibara’s eten regelmatig hun eigen uitwerpselen op.
II. De tanden en kiezen van de capibara blijven zijn hele leven doorgroeien.
M. Beide beweringen zijn waar.
B. Beide beweringen zijn niet waar.
E. Alleen bewering I is waar.
D. Alleen bewering II is waar.

Loop terug en ga linksaf over de grote brug.
Links wonen de geelborst capucijnapen en rechts de roodgezicht slingerapen.

7. Als je goed kijkt, zie je dat deze apensoorten nogal van elkaar verschillen.
Maak de juiste combinaties.
Geelborst capucijnaap
Roodgezicht slingeraap

Grijpstaart
Gewone staart

Loop verder en ga het doodshoofdapenbos in.
Hier leven doodshoofdapen, rode brulapen,
Darwin nandoes en peccari’s.

Geen duim
Wel duim

8. Wat eten brulapen? Kruis de juiste hokjes aan.

□ A.

□ N.

□ B.

□ G.

□I

9. Hoe komt het dat de doodshoofdapen, rode brulapen, peccari’s en Darwin nandoes zo goed
samen kunnen leven?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Volg het pad naar beneden.
Loop onder het bord RAINFOREST CONGO door. Zo kom je bij het gebouw waar de
gorilla’s, kuifmangabey’s en penseelzwijnen leven.

10. Penseelzwijnen kunnen goed zwemmen. Waardoor kunnen zij zo goed
zwemmen?
J. Ze hebben lange, sterke poten.
A. Ze hebben zwemvliezen tussen hun tenen.

Ga links in het gebouw. Hier wonen de westelijke laagland gorilla’s.

11. Wat denkt een gorilla als je hem aankijkt?
A. Dat je hem aardig vindt.
B. Dat je hem uitdaagt voor een gevecht.
C. Dat je met hem wilt spelen.

Loop het gebouw uit en volg het pad.
Links leven de koesimansen.
Het verblijf van de bongo’s bevindt zich aan de rechterkant.

12. Hoe jagen en leven koesimansen?
W. Alleen.
E. In groepen.

13. Elke bongo heeft een unieke streepjescode.
Waarom zijn deze strepen zo belangrijk?
Y. Om niet op te vallen voor roofdieren.
H. Om elkaar te kunnen herkennen.
W. Om af te koelen als het heet is.
Volg het pad naar beneden. Je komt nu bij de dwergnijlpaarden.

14. Een dwergnijlpaard kan ook onder water naar voedsel zoeken.
Waardoor kan hij dit zo goed?
N. Hij kan met zijn ogen dicht voedsel zoeken.
S. Hij kan zijn neusgaten afsluiten.
X. Hij heeft een hele gevoelige neus.
Volg het pad. Ga linksaf bij het beeld van de gorilla.
Als je rechtdoor loopt, kom je bij de grootoorvossen.

15. Waarom hebben grootoorvossen zulke grote oren?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Loop terug en loop onder het bord LIMBURG door.
Je komt zo bij het restaurant.
Hier kun je de laatste vraag beantwoorden.

16. Welke dieren zijn jullie nog meer tegengekomen tijdens de ontdekkingstocht?
Als je alle vragen goed beantwoord hebt, ontdek je hier de juiste dieren.
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Nog veel plezier in GaiaZOO!

