Vreemde dieren – teksten voor de leerlingen

De katgivaros heeft de langste nek van alle dieren! Hij kan dan
ook heel ver zien met zijn lieve poezenhoofdje. Maar wat voor
een rare poten heeft hij: net of hij die van een kip of een gans
heeft gekregen. Alleen hebben die ook vleugels, en dat heeft de
katgivaros niet.

Zie je dat rare dier met twee hoofden? Dat is de duplodokus.
Terwijl hij met z'n éne hoofd kijkt of er geen gevaar is eet hij
met zijn andere hoofd. Of andersom. Anders krijgt het eerste
hoofd honger.
Kijk maar goed uit voor de lange staart van de duplodokus.
Daarmee zwaait hij steeds in het rond.

Een kakoemeel herken je aan zijn bulten vol zwarte of bruine
vlekjes. De meeste kakoemeeltjes – ze zijn zo groot als je hand
– hebben één bult, maar sommigen hebben er wel twee of drie.
Pas op voor zijn tong: de kakoemeel houdt van likjes geven...
SLURP!

“Help, een krokogaai!”
Als je dat hoort loop je best zo snel mogelijk weg. Krokogaaien
zijn helemaal geen lieve dieren, en met hun scherpe tanden
bijten ze maar al te graag in je neus. Met hun kleine vleugeltjes
kunnen ze gelukkig niet vliegen. Anders was je nooit veilig voor
de krokogaai.

Een ganzedaris staat vol veren: op zijn kop, op zijn buik, op zijn
poten en op zijn... bult. Met zijn gekke bek roept hij heel de dag
'gakgak, gakgak' totdat hij er zelf moe van is. Raar dier hoor,
zo'n ganzedaris!

Een kowoef is heel lief. als je hem streelt komt hij dicht tegen
je zitten en strijkt hij met z'n lange oren tegen je gezicht. Kijk
wel uit als hij zijn oren tegen zijn kop legt: de kowoef is dan
bang en klaar om zich te verdedigen. Blijf dan maar uit zijn
buurt.

