N° 100.269

Werkblad

com

THEMA: KANGOEROES - DE DIEREN UIT AUSTRALIË!
De eerste Europeaan die een kangoeroe voorbij zag hoppen was de Britse zeevaarder James Cook.
Volgens een legende zou de naam kangoeroe het woord „ik versta u niet“
in een Aboriginaltaal betekenen als antwoord op de vraag van de zeevaarder „hoe heet dat beest“. Althans, dit is het verhaal van de andere
zeevaarders!
Waarschijnlijk is het woord kangoeroe afkomstig van een aboriginal stam.
In die taal wordt “gangurru“ gebruikt voor één soort kangoeroe, namelijk
de grote zwarte kangoeroe. De Britse zeevaarders hebben het opgevat
als een woord voor alle soorten kangoeroes.

• Zo gaat het: Beantwoord de vragen en maak het woord onderaan je
werkblad af. Achter elk goed beantwoorde vraag vind je een letter.
1. WAAR KOMEN ZE VOOR
Kangoeroes leven in de vrije natuur in (3 juiste antwoorden):
a) Spanje (K)
b) Nieuw-Guinea (W)
c) Groot Brittanie (O)
d) Australië (A)
e) Tasmanie (L)
Boomkangoeroe
2. LEVENSWIJZE
Kangoeroes leven in steppe, bergland of moerassen, maar er bestaan ook boomkangoeroes.
De meeste kangoeroes zijn vooral
a) ´s nacht actief (L)
b) overdag actief (G)

3. VOEDSEL
Kangoeroes zijn niet kieskeurig, ze eten wat ze in hun levensomgeving
kunnen vinden. De meeste kangoeroes zijn in elk geval strikte
a) planteneters (A)
b) vleeseters (N)
Kangoeroes herkauwen hun voedsel en kunnen daarom in ruige gebieden
overleven.
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4. VOORTBEWEGEN
Een kangoeroe loopt niet maar springt. Als een kangoeroe eet
of zich langzaam voortbeweegt dan gebruikt hij al zijn vier
poten en zijn staart. Als hij springt gebruikt hij alleen zijn
grote en sterke achterpoten! De grote reuzenkangoeroe kan
sprongen maken tot wel
a) 7 meter (C)
b) 9 meter (B)
c) 12 meter (D)
Overigens: kangoeroes kunnen niet achteruit springen. Boomkangoeroes kunnen klimmen en van boom naar boom springen.

5. VOORTPLANTING
Bij de geboorte zijn de baby kangoeroes 2 cm lang en slechts 1 gram
zwaar. Ze kruipen zelfstandig naar één van de vier tepels en zuigen
zich vast. De tepel laten ze pas 2 tot
3 maanden later weer los.
Na een half jaar verlaten ze voor het
eerst de buidel en met
a) 6 maanden (EI)
b) 8 maanden (IE)
passen ze niet meer in de buidel.
Het jong blijft 12 maanden bij de moeder drinken, en steekt
dan zijn hoofd in de buidel van de moeder.
Vaak is daar al weer een nieuwe baby kangoeroe die uit één van
de tepels drinkt. Deze tepel produceert melk met een andere
samenstelling.
Oostelijke grijze reuzenkangoeroe

Oplossing: Deze kangoeroe is een MOERAS
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