Opdrachtkaart
Leesplezier
Diergaarde Blijdorp bestaat 160 jaar!
Wat leer ik hiervan?
 Je leert van alles over Diergaarde Blijdorp en haar bewoners.

Wat heb ik nodig?
 De speciale Diergaarde Blijdorp krant bij Kidsweek 23 

opdrachtkaart

 pen, potlood, stiften

 internet

Wat moet ik doen?
 Lees de speciale krant ‘Diergaarde Blijdorp bestaat 160 jaar!’

1 Kruiswoordpuzzel
Lees de artikelen uit de Diergaarde Blijdorp krant goed door en maak de kruiswoordpuzzel hieronder.

Horizontaal

2. Hoe heet de ruimte waar haaien, zeeschildpadden en roggen
boven je hoofd zwemmen? (pag.5)
4. Diergaarde Blijdorp zorgt ervoor samen met andere Europese
dierentuin dat er genoeg … dieren over blijven. (pag.6)
6. Hoe heet het vlinderparadijs in Blijdorp? (pag.4)
7. Wat is de naam van de okapi die op 13 mei geboren is? (pag.3)
8. Welke dieren worden onderwater geopereerd? (pag.7)

Verticaal

1. Wat is het beroep van Linda? (pag.7)
3. Wat voor soort vis is Nemo uit Finding Nemo? (pag.5)
5. Welk dier is van neus tot staart maar 40 tot 47 centimeter lang?
(pag.8)

2 Okapi’s
Lees alles over de okapi op pagina 2 en 3.
a) Vul het juiste woord in op de open plekken.
Kies uit: okapi – oren – tong – Congo
De okapi is rond 1900 ontdekt in de regenwouden van …
De … van een okapi is ongeveer 35 cm. Ze kunnen er zelfs
hun eigen … mee poetsen. In Blijdorp werd op 13 mei een
… geboren.

b) Bekijk het kaartje
hiernaast.
Kleur het gebied
waar de okapi
vandaan komt.
Je mag internet of
een atlas gebruiken.

c) Kijk nog eens goed naar de afbeeldingen van de
okapi’s. Wat valt je op aan hun uiterlijk?
d) Aan welk dier doet de okapi jou denken? Leg uit.

3 Soorten dieren
In de Diergaarde Blijdorp krant ben je allerlei foto’s
tegengekomen van dieren. Schrijf per pagina op welk dier
of welke dieren je ziet en bij welke diersoort dit dier hoort.
Je kunt kiezen uit: zoogdier, insect, vis, vogel, reptiel.

4 Bijzondere dieren
Lees de tekstjes over bijzondere dieren op pagina 8.
Verbind het dier met het juiste weetje.
olifant

zoekt met slurfje insecten

neushoorn

allerkleinste hoefdier

kantjil

houdt erg van spelen

slurfhondje

houdt van modderbaden

gorilla

drinkt bijna 60 liter per dag

