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Uitzending 7 september 
 
Talenten 
Ben jij ergens goed in? Vast wel. Misschien kun je heel mooi zingen. Of je rent het hardst van de hele 
klas. Dat kun je niet zomaar. Ten eerste moet je geluk hebben. De één wordt met een mooie stem 
geboren, de andere met een stel sterke benen. Maar talent alleen is niet genoeg. Je moet ook 
oefenen. En misschien moet je les krijgen. Muziekles of sportles. Hoe zit het eigenlijk met dieren? 
Ook die hebben verschillende talenten. Maar krijgt een vogel zangles? En moet een paard hard 
trainen om een wedstrijd te winnen? We zullen zien. 
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Vliegende konijnen? 
 
De één kan goed viool spelen, de ander goed timmeren. Tussen dieren zijn de verschillen nog groter. 
Ze moeten het namelijk helemaal doen met het lichaam dat ze hebben. Ze hebben nou eenmaal 
geen viool en geen hamer. Een konijn kan prima graven met zijn graafpoten maar zal nooit kunnen 
vliegen. Hoe goed hij zijn best ook doet. 
 
 
[opdracht 1 (niveau: 5, (6)); 6 illustraties van dier met naam; 6 gehusselde briefjes met teksten, elk 
met één rode letter. Voor opdracht 1 en 2 gezamenlijke invulruimte met afwisselend rode (opdracht 
1) en groene (opdracht 2) invulvakjes] 
 
Opdracht: kijk mij eens! 
 
Je ziet hier zes dieren. Ze hebben een briefje gemaakt waarin ze vertellen wat ze goed kunnen. Welk 
briefje hoort bij welk dier? Zet de rode letter in het rode invulvakje op de volgende pagina. 
 
[teksten briefjes; elk met één rode letter] 
 
Ik kan een web maken om vliegen in te vangen. De draden zijn heel dun en sommige zijn plakkerig. 
 
Ik laat de mooiste liedjes horen. Ik heb een speciale strot en een stel goede longen.  
 
Ik ben een sierlijke vogel. Voordat ik mijn ei leg, gaan mijn man en ik mooi bewegen. We lijken wel 
elkaars spiegelbeeld. 
 
Ik heb geen hoogtevrees. Ik ren over de hoogste takken en spring van de ene naar een andere boom. 
 
Ik kan in het donker de weg vinden. Dat doe ik met geluid: ik hoor mijn eigen echo. 
 
Ik heb een gespierd lijf en een platte staart. Ik kan snel zwemmen en hoog uit het water springen. 
 
 
  



[teksten onder invulvakjes (opdracht 1 en 2); bij elk dier steeds links een rood vakje en rechts een 
groen vakje, ook spaties meenemen (zie schets)] 
 
kruisspin merel kraanvogel eekhoorn vleermuis dolfijn 
 
 
 
[opdracht 2 (niveau: (5), 6); trofeeënkast] 
 
Opdracht: de eerste prijs 
 
Zoek voor elk dier een prijs in de prijzenkast. Zet de groene letter in het groene vakje bovenaan deze 
pagina. Als je alle letters van deze en de vorige opdracht goed hebt, lees je een hele zin. Die zin slaat 
op elk dier en ook op jou. 
 
 
[teksten op trofeeën; één groene letter; trofeeën husselen; NB: er zitten twee foute bij om het 
moeilijker te maken] 
 
netten knopen 
zingen 
dansen 
boom klimmen 
nachtelijke speurtocht  
schoonspringen 
gangen graven 
trommelen 
 


