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De kangoeroe

De kangoeroe behoort tot de familie van de buideldieren die voornamelijk in ____________ 
leeft. De verschillende soorten onderscheiden zich door hun extreme __________________
_________________. Terwijl de rode reuzenkangoeroe tot 1,8 meter groot en 90 kilo zwaar 
kan worden, geeft de weegschaal bij de kleinste soort, de ____________________ maar net 
0,8-1,8 kg aan bij een grootte van 31 tot 39 ________________. 
De vacht van de kangoeroes is meestal grijs of bruin getint. Hun ____________ zijn duidelijk 
langer en sterker dan de voorpoten. Ze hebben vijf vingers die worden gebruikt om te eten. De 
________ is lang en behaard. 
Bij langzame voortbeweging gebruiken kangoeroes alle vier de ledematen en de staart om te 
stabiliseren. Bij snelle bewegingen ____________  ze op hun achterpoten, de staart in de 
lucht. Deze wordt gebruikt om in ____________ te blijven. Een korte tijd kunnen ze maximaal 
50 km/uur bereiken. Grotere soorten springen tot _____________ ver en ongeveer 1,5 meter 
hoog. Kangoeroes kunnen niet naar ______________ bewegen. 
De _____________ kangoeroes hebben, in tegenstelling tot andere buideldieren een perma-
nente buidel. De bovenkant is open, strekt zich naar voren en omvat ______________. Het 
mannetje heeft ____________ buidel. Na een draagtijd van slechts 20-40 dagen, komt de 
_______________ relatief onderontwikkeld op de wereld. Het kruipt na de geboorte zelf-
standig van het geboortekanaal in de buidel en zoekt daar naar een tepel waar hij gedurende 
2-3 maanden melk uit kan drinken. Na ongeveer 6 maanden, verlaat het _______________ voor 
de eerste keer de buidel van de ___________. Tot het eerste levensjaar voorbij is, wordt het 
door de moeder gezoogd en steekt daarbij alleen nog het hoofd in de buidel. 
Kangoeroes zijn ______________, dit varieert afhankelijk van de soort in graseters of blad-
eters. Ze eten ook andere delen van de plant, zoals ___________  en ___________. Dankzij 
de mogelijkheid om het met een beetje __________  te kunnen redden, overleven ze ook in 
droge gebieden. Kangoeroes zijn meestal _________________. Ze worden echter ook af en 
toe tijdens de dag gezien bij het genieten van de zon of in de middag op een schaduwrijke plaats 
onder de _____________, in grotten of spleten. 
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Weet je welk woord moet worden ingevuld?
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Kleur de kangoeroemoeder en haar jong  
met de juiste kleuren in.

Kleur deze kangoeroe zo in, als het jou  
het beste zou bevallen. 

Welk dier springt naar de vlag van zijn land?
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