Op wereldreis door GaiaZOO (5-8 jr.)
antwoorden
Wat leuk dat je op bezoek was in GaiaZOO! Vandaag namen we je mee op wereldreis. In het hart van
GaiaZOO ligt Limburg. Vanuit hier kon je op ontdekkingstocht naar het koude Taiga gebied, de
tropische Rainforest en de droge Savanne. We hopen dat je een leuke en leerzame dag hebt gehad!
Ben je klaar met de speurtocht dan kun je met dit antwoordenvel zien of je de goede antwoorden hebt
gegeven.

Limburg
Vraag: Welk geluid hoort bij welk dier?
Antwoord:
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Taiga
Vraag 1: Oehoes zijn de grootste uilen ter wereld! Kijk eens goed naar de poten van
dit dier en maak de zinnen af met de volgende woorden:
goede ogen – grijp – veren.
Antwoord: De oehoe leeft in noordelijke gebieden, daarom heeft hij __veren___ op zijn poten. Met
zijn ___goede ogen___ speurt de oehoe naar prooien! Om een prooi te pakken, gebruikt de oehoe
zijn sterke ___grijp___ poten.
Vraag 2: Waarom huilen wolven?
Antwoord: D. Om andere wolven te laten weten waar ze zijn. Ze beschermen zo ook hun territorium.
Als de hele troep huilt, is dat tot 10 kilometer ver te horen!
Vraag 3: Muskusossen zijn familie van.....?
Antwoord: B. Schapen. Hoewel muskusossen op runderen lijken, zijn ze meer verwant met schapen,
herten en antilopen.
Vraag 4: De rode panda is familie van de wasbeer.
Antwoord: Waar, de wasbeer is namelijk het directe neefje van de rode panda.
Vraag 5: Van wie zijn deze poten? Trek een lijn naar het goede dier.
Antwoord:
Kameel
Przewalskipaard
Kraanvogel

Rainforest
Vraag 6: Welke kleur zijn de snijtanden van de beverrat?
Antwoord: D. Oranje
Wist je dat de snijtanden van de beverrat
alsmaar door blijven groeien (net als bij alle knaagdieren).
Vraag 7: Tapirs hebben een soort slurfje en zijn daarom familie van de olifant.
Antwoord: Niet waar, tapirs zijn familie van paarden, ezels, neushoorns en zebra’s.
Vraag 8: Van wie is deze kont?
Antwoord: C. Dwergnijlpaard

Vraag 9: De gorilla’s in GaiaZOO leven samen met andere zwarte apen. Hoe heten deze apen?
Antwoord: Kuifmangabey’s
Vraag 10: In GaiaZOO leven heel veel apensoorten. Kijk eens goed naar hun staart en vul
de juiste woorden in op de lege plaatsen in de tekst.
gewicht – grijpstaart – hand – berberapen.
Antwoord: Apen met een ___grijpstaart____ kunnen zich vastgrijpen met hun staart. Het is dus een
soort extra __hand___ . Slingerapen kunnen zelfs met hun hele __gewicht__ aan hun staart
hangen! Heb je ook gezien dat de ___berberapen___ helemaal geen staart hebben?
Vraag 11: Hoeveel mieren eet een reuzenmiereneter per dag?
Antwoord: C. 35.000. Om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, moeten reuzenmiereneters
wel 35.000 mieren per dag eten. Deze likken ze met wel tientallen ter gelijk met hun lange tong uit
mierennesten.

Savanne
Vraag 12: In de speurtocht staan foto’s van delen van dieren die in het Savanne gebied van
GaiaZOO leven. Weet jij welke dieren het zijn?
Antwoord: A. Struisvogel, B. Afrikaanse wilde hond, C. Stekelvarken, D. Neushoorn, E. Leeuw
F. Giraffe
Vraag 13: De witte neushoorn is één van de zwaarste landdieren ter wereld en heeft een heel sterk
gehoor. Ook kunnen ze heel goed ruiken. Zoek in de woordzoeker de woorden. De letters die
overblijven vertellen je wat de neushoorn niet goed kan.
Antwoord: Zien. De ogen van de witte neushoorn zijn heel slecht. Ze kunnen maar een paar meter
ver weg kijken. Gelukkig kunnen ze wel goed horen en ruiken ter compensatie.
Vraag 14: Stokstaarten leven in groepen en doen bijna alles
samen. Ze zoeken bijvoorbeeld samen naar voedsel
omdat dit veiliger is. Zet de letters in de juiste
volgorde, kom je er achter wat een stokstaartje
allemaal eet.
Antwoord: insecten
planten
eieren
reptielen
vogels
meelwormen

