Met een rietje
Eten met een rietje,
wel eens geprobeerd?
Bijna alle vlinders doen het.
Ze hebben een lange, holle tong die
ze gebruiken om nectar
uit bloemen te zuigen.
Klinkt goed!

Kijk voor meer
eetweetjes op de
achterkant

Altijd schone tanden
Ooit gehoord van de levende tandenstoker? Hij bestaat!
Er is een vogel, de krokodillenwachter, die de restjes tussen
de tanden van de krokodil uit eet. Vogel blij, krokodil blij!

Eerlijk delen?
Wie krijgt er bij jou thuis de meeste
hapjes, en wie de lekkerste?
Je vader, je moeder of jij?
Hebben de leeuwen dat goed geregeld?
Vader leeuw mag eerst kiezen,
dan ma, en daarna de kinderen pas.

Lekker veel.
Hoeveel kan jij op?
Vast niet zoveel als
een olifant! Die eten
wel 200 kilo aan
bladeren, wortels en
vruchten per dag.
Wel lekker
vegetarisch.

Enorme lekkere trek
Even ‘s nachts naar de
koelkast voor de
lekkere trek? Dan kun je
beter gaan slapen, anders
word je te dik. Het
Nijlpaard, een echte
dikkerd, gaat ‘s nachts
aan de wandel, soms wel
30 kilometer. Zo’n trek
heeft hij dan.

Smaken verschillen
Er zijn heel veel soorten vleermuizen.
Die bij ons eten allemaal insecten, maar in
andere streken heb je vleermuizen die vruchten
eten of nectar drinken.
En in Zuid-Amerika zijn er die bloed lusten.
.

Goed kauwen hoor!
Koeien hebben het
kauwen goed geleerd.
Zo goed, dat ze
alles wat ze hebben
doorgeslikt nog een
tweede keer kauwen.
Daarom noemen we ze
‘herkauwers’.

Altijd genoeg
Koala’s slapen bijna de klok rond.
Maar als ze niet slapen, dan eten
ze Eucalyptusbladeren.
Daar is altijd genoeg van,
want niemand anders lust
die, ze zijn voor andere
dieren namelijk
giftig.

Zin in een visje?
Pak je hengel en ga er een vangen. Of loop even naar de
viswinkel. De hengelvis heeft zijn hengel altijd bij
de hand, want die groeit op zijn kop.
Er zit een lichtgevend puntje aan,
dat is het ‘aas’ waar
hij zijn prooien mee lokt.

Wie wat bewaart die heeft wat.
Als mollen genoeg gegeten hebben
en ze vinden toch nog een worm,
dan bijten ze z’n kop eraf. Dan loopt
de worm niet weg en blijft hij toch
lekker vers. Slim!

Kijk op de muur van het museumcafé voor nog meer eetweetjes

