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Het Dierenrijk
Onze dieren kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee groepen:

• gewervelde dieren
• ongewervelden

Wijs de volgende soorten aan de twee groepen toe:
amfibieën

zoogdieren
reptielen
sponzen

neteldieren

weekdieren
vogels

stekelhuidigen

geleedpotigen

wormen

vissen
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ongewervelden
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wormen
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Gewervelde dieren:
Vul in: verschil in grootte, wervelkolom, bevruchting, meerdere, kop, romp, kraakbeen, botten,
tweehuizig, vissen, hart, zenuwstelsel;
De groep van gewervelde dieren omvat ongeveer 60.000 verschillende soorten. Het
in grootte

tussen de kleinste en grootste dieren van deze groep is zeer groot.

Gewervelde dieren hebben een lichaam dat in

meerdere

delen is verdeeld:

staart en twee paar ledematen voor de voortbeweging.

Bovendien hebben deze dieren, zoals de naam al aangeeft, een wervelkolom
skelet bestaat uit kraakbeen en botten

. Hun innerlijke

. Ze beschikken, net als mensen, over een centraal

zenuwstelsel

. Gewervelde dieren hebben een gesloten bloedvaten systeem en een

Ze zijn meestal

tweehuizig

. Bij de meeste groepen vindt een inwendige

plaats, met enkele uitzonderingen bijvoorbeeld de

vissen

hart

.

bevruchting

, die leggen hun geslachtspro-

ducten vrij in het water.

JI
© Aduis

kop, romp

verschil
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Ongewervelde dieren:
Vul in: omhulsel, ondersteunt, merendeel, groep, land, zeer weinig, water, beschermt, zonder;
zonder

Dit zijn alle dieren

ruggenwervel. Tot deze groep behoort het

alle diersoorten. De meeste dieren zijn
op het

land

ondersteunt

en in het

erg klein

water

merendeel

van

en leven in verschillende leefomgevingen

. Ze hebben een

omhulsel

, dat het lichaam

en beschermd . In tegenstelling tot de gewervelde dieren, is er zeer weinig

bekend over deze

groep

van dieren.

Ken je al deze dieren?

baviaan

koraal
salamander

schelp

zeester

kwal

orka

slak

krokodil

kameleon
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vliegend hert
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