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dit ben ik.

vraag maar raak!

Weetje
De ree is een soort hert. 
Net als het damhert.
De ree is het kleinste hert. 
In ons land komt die soort 
het meest voor.

hoe ben je als kind?
Als kind kan ik meteen 
op mijn pootjes staan. 
Op mijn vacht zie je witte vlekken.
Na een tijd gaan die vlekjes weg. 
Bij mijn mama drink ik melk, 
dus ik ben een zoogdier. 

Wat maakt je blij?
Een stil plekje vind ik fi jn. 
Met een boom, 
een struik en wat planten.
Zo zie je me niet. 
Daar kom ik tot rust. 

Wat vind je niet leuk?
Ik hou niet van een hond 
die los loopt in het bos.
Die maakt me bang.
En soms bijt hij mijn jong dood.

Wat eet je graag?
Ik eet graag planten.
Gras, een blad en de tak 
van een boom. 
Een bes en een eikel 
lust ik ook wel. 

vacht
Mijn vacht heeft 
een schutkleur.
Zo merkt een roofdier 
mij niet snel op. 
In de zomer ben ik roodbruin.
In de winter ben ik grijsbruin. 

nek
Mijn nek is lang.
Wil ik een blaadje 
van een boom?
Dan steek ik mijn nek uit. 

gewei
Ik ben een man.
Op mijn kop staan 
twee hoorns. 
Dat is mijn gewei. 
Het gewei is 
een stuk bot. 
Elk jaar valt 
mijn gewei af. 
Maar het groeit 
steeds weer aan. 

staart
Zie je mijn staart?
Hij is heel klein. 
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de ree
poot
Mijn poot is dun en lang.
Ik heb veel spieren 
in elke poot.
Zo spring ik hoog 
en loop ik snel. 

hoef
Aan elke poot 
heb ik twee hoeven. 
Dat zijn mijn tenen.
Ze zijn heel sterk. 



schuw
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Zo leef ik. Zo draag je zorg voor de ree. 

Komt dat wel goed?
De twee bokken gaan vechten. 
Dat doen ze met hun gewei.
Hier een duw en 
daar een stamp. 
Wie is de sterkste? 

In de herfst valt het gewei af. 
Wie weet vind je een gewei in het bos. 
Dat is een mooie vondst.

De reegeit gaat op zoek naar voer.
Ze laat het jong onder een struik. 
Raak nooit een reekalf aan!
De reegeit laat haar kalf niet in de steek.
Ze komt weer.
Maar als het reekalf naar een mens ruikt,
gaat de mama op de vlucht.

sprong

gewei 

Let op!Zie je dit bord in de straat?
Het zegt: ‘Let op, hier loopt 
een wild dier de straat op.’
Dat kan een ree zijn, 
of een vos of een eekhoorn. 
Rijd dan traag met je auto.
Want als een auto botst met een dier, 
gaat het dier dood. 

Ik ben een schuw dier. 
Ik ben snel bang. 
Zie of hoor ik iets? 
Hup hup hup … 
Ik vlucht gauw weg.

Ik leef aan de rand van het bos. 
Vaak leef ik alleen. 
Als het kouder wordt, zoek ik vrienden.
We vormen een groep. 
Die groep noem je een sprong. 

Mijn papa is de bok 
en mijn mama is de geit. 
Net als bij een geit.
Dus mijn papa is de reebok 
en mijn mama de reegeit. 
Maar ik ben het reekalf!

reebok

reegeit

reekalf
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dit ben ik.

vraag maar raak!

WeetjeWeetje
In een enge fi lm hoor je soms een uil. In een enge fi lm hoor je soms een uil. 
Dat is de roep van de bosuil. Dat is de roep van de bosuil. 
‘Hoe hoehoe hoehoe’.‘Hoe hoehoe hoehoe’.
Word je al bang? 

hoe ben je als kind?
Mijn mama maakt 
het nest niet zelf.
Ze zoekt een hol in een boom. 
Daar legt ze eitjes in.
Als ik uit het ei kom, 
ben ik een kuiken. 
Een uils-kuiken.

Wat maakt je blij?
In het donker voel ik me goed. 
Daarom hou ik van de nacht. 
Dan ga ik op jacht.
Ik ben een nachtdier. 

Wat vind je niet leuk?
Ik hou niet van sneeuw. 
Als het sneeuwt, 
vind ik niet veel voer. 
De muis blijft dan in haar hol.

Wat eet je graag?
Ik eet graag vlees.
Ik vang en eet een muis, een mus, een duif of een mol. 
Dat is mijn prooi.
Ook een worm en een kikker lust ik wel.

kop
Op mijn kop heb ik 
twee zwarte ogen. 
Die kijken recht naar voor. 
Soms wil ik om me heen kijken.
Dan draai ik mijn kop 
rond en rond.
Dat kan een mens niet. 

krans
Rond mijn kop zie je een krans.
Een krans van kleine veertjes.
Onder die veertjes zitten 
twee gaatjes. 
Je ziet ze niet. 
Weet je wat dat gaatje is?
Dat is mijn oor! 

bek
Mijn bek is krom en scherp.
Als ik een groot dier vang, 
scheur ik het in stukken. 

klauw
Aan elke poot 
heb ik sterke klauwen.
Ik grijp er een dier mee. 
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de uil 
vleugel
Ik ben een vogel.
Aan elke kant van 
mijn lijf zit een vleugel.  
Als ik vlieg, 
hoor je me niet.
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Zo leef ik. Zo draag je zorg voor de uil. 
Bij dag hou ik me schuil.
Op een tak of in een hol van een boom. 
Dat is mijn schuilplek. 

rans-uilrans-uil
steen-uilkerk-uilbos-uil

prooi

schuil-plekschuil-plek

In de nacht ga ik op jacht. 
Zo vang ik een muis: 
Ik wacht op een tak. 
Ik kijk goed rond en spits mijn oren.
Soms hoor of zie ik een muis.
Dan vlieg ik naar de grond.
De muis heeft pech. 
Zij hoort niet dat ik kom. 
Met mijn klauwen grijp ik haar vast. 
Ik neem de muis mee en 
eet haar in één keer op. 

Ik eet een dier met huid en haar op. 
In mijn maag blijven stukjes zitten.
Een haar, een veer, een tand en een bot. 
Ze gaan niet weg uit mijn maag. 
Na een tijd braak ik die stukjes uit. 
Dat is een braakbal.

Dit is de bosuil. Hij woont in het bos.
Dat zegt zijn naam al.
Soms leeft hij ook in het park. Of in een tuin.  
Er zijn nog soorten uilen: 

Vind je een uil met een wond? 
Breng hem naar een asiel voor vogels.
Daar zorgen ze voor de uil.
Na een tijd mag de uil weer vrij.
Want een uil hoort in het bos!

Er zijn steeds minder bossen in ons land. 
Dat is niet leuk voor de uil.
Want zonder een oude boom, 
heeft de uil geen nest. 
Dus maakt de mens een nestkast. 

De uil vliegt laag in de nacht. 
Soms botst hij met 
een auto of een trein.

braakbal

nest-kastnest-kast




