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1. Slangen 

Veel mensen vinden slangen eng. 
Komt dat door die strakke ogen? 
Of  door die tong? 
Mensen denken aan gif  en dood bij een slang. 
De meeste slangen zijn niet eens giftig. 
Er zijn maar een paar slangen gevaarlijk. 
De rest doet mensen geen kwaad. 
In dit boek lees je meer over dit mooie dier. 

JE GAAT TOCH NIET ENG 

TEGEN ME DOEN, HÈ? 



2. Een reptiel 

Een slang (1) is een reptiel. 
Reptiel  is een ander woord voor kruipdier. 
 
Er zijn nog meer reptielen: 
 de schildpad (2),  
 de hagedis (3) en  
 de krokodil (4). 
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Er zijn  wel 10 duizend soorten reptielen. 
Dat zijn er heel veel. 
 
Hoe kun je een reptiel herkennen? 
 Een reptiel heeft geen haren maar schubben (1). 

De huid is bedekt met kleine plaatjes. Net dak-
pannen op een dak. De schubben zijn droog. 

 Reptielen leggen eieren (2). 
 Reptielen hebben geen oren, maar gaatjes (3). 
 Reptielen voelen niet warm aan, zoals jij. Ze 

kunnen zich niet zelf  warm maken. Ze hebben 
hulp van de zon nodig (4). 
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3. Maten 

Er zijn wel 3 duizend soorten slangen. 
Van al die slangen zijn er maar driehonderd en 
vijfenzeventig giftig. 
En de meeste gifslangen zijn niet eens 
giftig voor mensen.  
Ze gebruiken hun gif  voor kleine dieren. 
 
Er zijn grote en kleine slangen. 
De kleinste slang is de draadslang (1). 
De zwaarste slang is de groene anaconda (2). 
De langste slang is netpython (3). 
De snelste slang is de zwarte mamba (4). 
En de giftigste? 
Dat is de inland-taipan (5). 
  
Slangen zijn er in allerlei maten en kleuren. 
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4. Waar? 

Slangen vind je overal in de wereld. 
Ze houden alleen niet van de kou. 
Je vindt slangen het meest op 
warme plekken. 
Elke soort heeft zijn eigen plek. 
De ene soort leeft op de grond (1). 
Een andere soort leeft onder de grond. (2) 
Sommige  slangen leven graag in bomen (3). 
Maar er zijn ook slangen die in het water (4) leven. 
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5. Ruiken 

Slangen kunnen heel goed ruiken. 
Ze ruiken alleen niet met een neus. 
Er zitten wel twee gaatje in de kop (1). 
Daar ademt de slang door. 
Hij ruikt er niet mee. 

 
 
 
 
Hoe ruikt een slang? 
Een slang gebruikt zijn tong. 
Je ziet steeds die tong buiten zijn bek (2). 
Hij kwispelt ermee rond. 
Een geur blijft aan de tong plakken. 
De tong gaat in de bek. 
De geur gaat mee naar binnen. 
Binnen in de bek zit een soort neus (3). 
De slang duwt de tong tegen die neus (4). 
Nu ruikt de slang pas. 
Zo zoekt de slang zijn eten. 
Tong naar buiten, tong naar binnen! 
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6. Gif 

Soms is een slang giftig. 
Hij bijt zijn prooi. 
De slang heeft twee giftanden (1). 
Die twee tanden zijn hol. 
Net als de naald van een spuitje (2). 
Door die holle tanden spuit de slang 
zijn gif. 
Je ziet twee kleine gaatjes (3). 

Meer niet, maar het gif  is binnen. 
Het dier raakt verlamd. 
Vluchten kan niet meer. 
Het dier gaat dood. 
 
Mensen willen het gif  van slangen hebben. 
Ze laten de slang in een potje bijten. 
Ze melken de slang (4). 
Het gif  loopt in het potje. 
Mensen gebruiken het gif  als medicijn. 
Ze gebruiken kleine beetjes. 
Dit medicijn redt het leven van mensen die 
door een slang gebeten worden. 
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7. Wurgen 

Nee, ik hoef geen 

knuffel van je! 

Er zijn ook slangen zonder gif. 
Hoe vangt zo’n slang een prooi? 
Hij grijpt een prooi met zijn bek. 
In die bek zitten geen giftanden. 
Er zit een rij kromme tanden in (1). 
De prooi zit muurvast. 
Nu draait de slang zijn lijf  om de prooi (2). 
De slang draait zijn lijf  steeds strakker om 
de prooi. 
De prooi krijgt geen adem meer. 
Het dier stikt. 
Deze slang wurgt zijn prooi. 
Je noemt zo’n slang een wurgslang. 
De groene boa (3) en de python (4)(zeg: 
pieton)  zijn wurgslangen. 
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8. Hap, slik! 

Slangen kauwen hun eten niet. 
Een slang is een echte schrokop. 
De prooi gaat in één keer naar 
binnen (1). 
Soms duurt dat een tijdje. 

Altijd de kop eerst. 
Is de prooi erg groot? 
Dan duurt het een tijd voor het eten binnen is. 
De kaken van slang gaan wijd open. 
Het is soms een hele klus. 
Wat eten slangen? 
Ze eten altijd dieren. 
Kleine slangen eten muizen, ratten, 
kikkers, slakken, vissen, insecten, vogels 
en eieren (2). 
Wurgslangen eten grote dieren. 
Ze kunnen een varken (3), een wilde 
hond, een jong hert of  een aap naar 
binnen werken. 
Na zo’n maaltijd hoeven ze maanden 
geen eten meer. 
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9. Een nieuwe jas 

Als jij groeit, groeit je vel mee. 
Bij een slang gaat dat anders. 
De slang groeit, maar zijn jas niet. 
De slang wordt te groot . 
Het is tijd voor een nieuwe jas. 
De slang schuurt met zijn kop langs iets 
hards. 
De huid gaat kapot (1). 
De slang beweegt de spieren in zijn lijf. 
Hij maakt zo zijn oude jas ruimer. 
De slang kronkelt en trekt langzaam zijn jas uit 
(2). 
Het oude vel blijft in één stuk achter (3). 
Onder het oude vel zit een nieuw vel.  
 
Het ooglid (4) van de slang vervelt ook. 
De slang krijgt zo ook een nieuwe bril. 

Een slang knippert niet met zijn ogen. 
De ogen kunnen niet dicht. 
Kijkt een slang daarom zo streng? 
Vinden mensen daarom slangen een 
beetje eng? 
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10. Weetjes 

Slangen hebben geen poten. 
Hoe bewegen ze? 
Ze kronkelen op ruwe grond of  in de 
zee (1). 
Ze klimmen om in bomen te komen 
(2). 
Ze zigzaggen opzij in het zand van 
de woestijn (3). 
Ze schuiven als een rups op hun 
buik op gladde grond (4). 

 Slangen leggen eieren. Dat wist je al. 
Maar bij sommige slangen komen de 
eieren uit in hun lijf. 
Een ratelslang is een slang die 
geen eieren legt. Het jong komt 
zo uit het lijf  van de slang. 

 De meeste slangen zijn schuw. 
Ze zijn bang. 
Ze willen met rust gelaten 
worden. 
Bij gevaar zullen ze vluchten. 
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11. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-slangen/  

Huisje Boompje Beestje 
Slangen 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-slangen/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-slangen/






Bronnen 

http://www.kidsplanet.org/factsheets/snakes.html 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slangen 

http://animals.howstuffworks.com/snakes/snake3.htm 



Colofon en voorwaarden 
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