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1. Klimmen 

 

 
Lekker hoog aan een tak. 
Klimmen is fijn. 
Ik sla mijn nagels in de stam. 
En hup…. Ik vlieg omhoog. 
Mijn nagels zijn net haken. 
Kijk maar! (1) 
Hoog in de boom zie ik alles. 
Ik ben er veilig. 
Ook voor Bobbie bij de boom. 
Die kan niet klimmen met zijn 
nagels. 
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2. Snor 

 
Zie je mijn snor.   
De haren zijn lang en dik. 
Ik voel ermee. 
Kan ik door dit gat? 
Past mijn snor niet door het gat? 
Dan kan ik er niet doorheen. 
Mijn snor is net een meetlat. 
Met die haren voel ik ook goed in het 
donker. 



3. Ogen 

 
Mijn ogen zijn groot. 
Ze zijn groenig, maar er zijn meer 
kleuren (1). 
In het midden zit een pupil. 
Het is een zwart rondje. 
Overdag  is het een spleetje (2). 
‘s Nachts is de pupil groot en rond (3). 
Ik zie alles wat beweegt. 
Zelfs het kleinste beest. 
Ook in de nacht. 
Dat maakt mij een superjager. 
Pas maar op, muizen! 
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4. Jong 

 
Ik zat 2 maanden in de buik van mama. 
Samen met mijn twee poezenzusjes. 
Ik ben een kater. 
We waren kaal en blind. 
Na 10 dagen gingen onze oogjes open. 
We dronken melk bij mama. 
Later kregen we tanden. 
We spelen wilde spelletjes. 
Een bol wol is erg leuk. 
Ik durf  al veel. 
Mijn ene zus is bang. 
De ander houdt van slapen. 
Maar ik ga nu op jacht. 



5. Krabben 

 

O, wat is dit fijn. 
Lekker krabben! 
Mijn nagels langs de muur. 
Mijn nagels in een trui. 
Of  langs de bank. 
Mijn baasje is niet zo blij. 
Daarom kreeg ik een krabpaal (1). 
Want krabben moet. 
Mijn nagels blijven scherp. 
En het is gewoon lekker. 
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6. Borstel 

 

Dit geloof  je niet: Een kat in bad! 
Een kat houdt van schoon, maar niet 
van water. 
Ik maak mijzelf  goed schoon. 
Zonder zeep, zonder water! 
Mijn spuug is het water. 
Mijn tong is mijn borstel. 
Zie je die haartjes? (1) 
Ze maken mijn vacht goed schoon. 
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7. Spinnen 

rr  
rr  
rr  rr  rr  rr   Rrrrrrrr….. 

Ik heb het naar mijn zin. 
Wat is het hier fijn. 
Ik knor van plezierrrrrrrrrrrr….. 
Mijn staart zwiept heen en weer. 
Mijn lijf  knort en trilt mee. 
Als je me aait, doe ik het ook. 
Mensen noemen het spinnen. 
Ik weet niet waarom. 
Ik vind het een raar woord. 
Lui en spinnen horen bij elkaar. 
Slapen en luieren doe ik veel. 
Wel 14 uur op een dag. 
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8. Kattenbak 

 

kattenbakkattenbak  

Oeps… sorry! 
Ik moest heel erg nodig. 
In huis staat mijn wc. 
Het is de kattenbak. 
Er zitten korrels in. 
Ze zijn gemaakt van klei. 
Je noemt het grit (1). 
De grit zuigt mijn plas op. 
Mijn poep graaf  ik onder. 
Zo ruik je niks. 
Het liefst ga ik door de kattendeur. 
Want buiten is één grote wc. 
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9. Op jacht 

 
Het liefst ben ik buiten. 
Ik ga op jacht. 
Is er een vogel? 
Een vlinder die fladdert? 
Een vis in de sloot? 
Een muis in de nacht? 
Dan ben ik in de buurt. 
Niet om op te eten…. 
Nee, honger heb ik niet. 
Mijn bak is altijd vol. 
Nee, het is het spel. 
Sluipen en jagen hoort bij elke kat. 



1. Bang 10. Bang 

O, nee, daar is Max weer! 
De hond van de buren. 
Als ik kan, ren ik weg. 
Soms ben ik te laat. 
Ik zet mijn haren rechtop. 
Doe mijn oren plat. 
Maak mijn rug bol en blaas. 
Dat helpt! 
Weg is Max! 



11. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/
huisje-boompje-beestje-de-kat

-en-zijn-familie/#q=de%
20kat%20en%20zijn%

20familie 

Huisje Boompje Beestje 
De kat en zijn familie 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-kat-en-zijn-familie/#q=de%20kat%20en%20zijn%20familie
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-kat-en-zijn-familie/#q=de%20kat%20en%20zijn%20familie
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http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-kat-en-zijn-familie/#q=de%20kat%20en%20zijn%20familie
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-kat-en-zijn-familie/#q=de%20kat%20en%20zijn%20familie






Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kat_(dier) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cat 



Colofon en voorwaarden 
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