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Hoi! In de lente is er veel kabaal in de

Elk dier heeft z’n eigen geluid. Een hond

natuur. Kikkers die naar hun vrouwtjes
kwaken. Lammetjes die mekkerend achter
moeder Schaap aanrennen. Vogels die
kwetterend en tsjilpend roepen: weg jij, wij
gaan hier onze eitjes leggen.

blaft. Een kip tokt. Een ezel balkt.
Die geluiden zijn net zoiets als praten.
Daarmee laten dieren elkaar weten of er
gevaar is. Of ze boos zijn of tevreden.
Of verliefd natuurlijk!

Neem dit geluiden-boekje mee naar buiten.
Verder heb je nodig: een potlood om te
schrijven en een paar goeie oren om de
geluiden te horen.

Een professor ging een tijdje in een
kippenhok zitten. Hij luisterde naar het
getok van de kippen. Ze tokten anders als
ze hun kuikens riepen. En weer anders als
ze ruzie hadden. En weer anders als ze net
een ei hadden gelegd. Die kippenprofessor
ontdekte wel dertig verschillende tokkels en
kakels.
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Ga naar een tuin, park, bos of ander

Een hond zegt wrrrrraf wrrraf. Een

stukje natuur. Doe je ogen dicht en luister
een tijdje.
Wat heb je gehoord?

dolfijn zegt: iek iek iek iek.
Wat zegt een…
Ezel?

gefluit van vogels?

ja / nee

gezoem van insecten?

ja / nee

Zwaan?

geblaf van een hond?

ja / nee

Slang?

dieren in de wei?

ja / nee

geritsel van blaadjes?

ja / nee

Varken?

gekraak van takken?

ja / nee

Haan?

geluid van mensen?

ja / nee

Cavia?

Leeuw?

Schaap?
Muis?

Iets anders? Zo ja, wat dan?
Wat vond je het mooiste geluid?
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Zelf fluiten en piepen Met een stevige,

Post Groenblijvers zijn de

brede grasspriet kun je fluiten en piepen.

hulst en de klimop en dat
antwoord is gegeven. We
vonden het leuk om van
Karin de Boer een vraag
terug te krijgen. Kunnen
wij hier onze hersenen
eens laten werken. Eh eh eh,
oef dat is moeilijk… zou het de
taxus zijn?
Hé, buxus kan
ook!

Zo houd je de grasspriet tussen je handen en blaas je tussen je duimen door.

Je kunt ook fluiten met een schelp of een
eikeldop.
Of met de holle stengel van een
paardebloem. Aan één kant ± 5 cm
platdrukken en dan blazen op het platte
deel.
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Doe je mee?

Sommige dieren
maken geluiden die ze
zelf goed horen, maar die
wij met onze oren níet
kunnen horen. Kun jij zo’n dier noemen?
Stuur de naam met een tekening of
plakwerk van dat dier voor 1 mei naar Het
Limburgs Landschap.
Geluiden-weetje Dieren die geluiden

maken, hebben vaak goeie oren. Anders
zouden ze elkaar niet kunnen horen. Soms
zie je alleen een gaatje,
zoals bij de zeehond
en de dolfijn.
Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76

Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale Postcode
Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor scholen
Samenstelling en tekst Ditte Merle en natuurgroepen gratis te bestellen bij
Het Limburgs Landschap.
Tekeningen Wil Kroon
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