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 1. Staarten 

Veel dieren hebben een staart. 
Waarom zit dat ding daar? 
Je leest er meer over in dit boek. 
 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welk dieren gebruiken hun staart als vliegen-

mepper? 
 Welk dier houdt zijn evenwicht met zijn staart? 
 Welk dier probeert mooi te zijn met zijn staart? 
 Welk dier praat met zijn staart? 
 Welk dier laat een luchtje achter met zijn 

staart? 
 Welk dier gebruikt zijn staart als kruk? 
  



 2. Weg vlieg! 
Vliegen meppen 
Klaartje Koe staat in de wei. 
Het is warm. 
Rond haar zoemen vliegen. 
Het zijn steekvliegen (1). 
Het zitten op haar rug. 
Klaartjes staart zwiept heen en weer. 
Alle vliegen schrikken. 
Ze vliegen weg 
Lekker geen geprik meer. 
 
Meer staarten 
Er zijn meer dieren met een zwiepstaart. 

Het paard zwiept ook vliegen 
weg. 
Ook de giraf  jaagt vliegen weg. 
Best handig zo’n staart als 
vliegenmepper. 
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 3. Evenwicht 

Dik en harig: 
Blijf uit mijn buurt 
anders val ik aan. 

Hoog en smal 
Bob zit graag op het dak. 
Hij houdt van hoog. 
Ook vindt hij smalle randjes leuk. 
Val niet, Bob! 
Kattenstaart 
Een kat valt niet zomaar. 
Hij houdt zijn evenwicht.  
De staart van de kat helpt. 
De kat strekt zijn lange staart uit (1). 
Els loopt over de balk. 
Zij houdt ook haar evenwicht. 

Ze heeft geen staart. 
Ze doet haar armen wijd (2). 
Dat helpt net als de kattenstaart. 
Kattentaal 
De staart van de kat praat. 
Kijk maar naar de plaatjes. 

 

Lange zwaai: 
Ik ben nieuwsgierig. 

Korte zwaai: 
Ik voel me onrustig. 

Recht omhoog: 
Ik voel me fijn. 
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Gered 
Geert de gekko zit op de muur. 
Zijn hart klopt in zijn keel. 
Hij was bijna dood. 
Hij is gered door zijn staart. 
Hagedis 
Een gekko is een hagedis (1). 
Hij loopt op de muur en het plafond. 
Dat kan hij met zijn plakvoeten. 
De hagedis heeft vijanden. 
Vogels, slangen en katten jagen op de gekko. 
Soms heeft de gekko geluk. 
De kat pakt hem bij zijn staart. 
De staart breekt af. 
Hij kronkelt. Het lijkt wel een worm. 
De kat is er druk mee bezig. 
De kat is gefopt. 
De hagedis vlucht weg zonder staart. (2) 
Hij heeft geen pijn. 

Later groeit er een nieuwe staart. 
Later krijgt de gekko weer 
een nieuwe staart. 

4. Een fopstaart 
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 5. Hoe vind je mijn staart? 
Trots 
Piet Pauw slooft zich uit. 
Mimi is in de buurt. 
Piet is trots op zijn staart. 
Hij sleept over de grond. 
Hup, daar gaat de staart omhoog. 
Kijk, die kleuren eens! 
Zo lokt Piet Mimi naar zich toe. 
Mimi haar hart klopt er sneller van. 
Stuur en rem 
De pauw vliegt niet. 
Zijn staart is te zwaar. 
Bijna alle vogels vliegen.  
De vleugels houden hen in de lucht (1). 
Maar ze hebben ook een staart. 
De staart is het stuur van de vogel. 
Hij stuurt er alle kanten mee op. 
En bij het landen is de staart de rem (2). 

De staart staat wijd uit. 
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 6. Een extra arm 

De spinaap 
Siem en Sam spelen. 
Siem hangt aan een arm. 
En Sam aan zijn staart. 
Sam lijkt wel een spin aan een draad. 
Siem en Sam zijn spinapen. 
Ze voelen zich thuis in het bos. 
 
Vijf  poten 
De spinaap heeft vijf  poten. 
Één zonder hand, maar met een krul (1). 
Het is zijn staart. Die is erg handig. 
Zo heeft hij altijd één of  twee handen vrij. 
Handig om eten te pakken (2). 
Of je hangt lui aan die extra arm. 
De spinaap komt af  en toe op de grond. 
Nu zie je pas hoe lang zijn staart is. 
Maar in de bomen is het toch het fijnst. 
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 7. Een praatstaart 

Spelen 
Rex en Bobbie zijn in het park. 
Ze mogen lekker los. 
Bobbie is een goeie bui. 
Hij heeft wel zin in een spel-
letje. 
Hij maakt een boog. 
Zijn kop raakt de grond. 
Zijn staart kwispelt. 
Rex snapt het meteen. 
Hij snapt de hondentaal. 
 
Hondentaal 
Een hond praat met zijn lijf. 
Vooral met zijn staart,  
maar ook met zijn oren. 
Kijk naar de plaatjes. 
Nu snap jij ook de hondentaal. 
 
 
 
 
 

Bang: ik ga bijten. 
Staart tussen poten. 
Kom niet naar met toe.  
Ik waarschuw je. 

Spelen? 
Ik maak een boog. 
Mijn staart kwispelt. 
Gooi de bal ver weg. 

Onzeker. 
Mijn staart zit tussen mijn poten. 
Ik maak me klein. 
Ik weet niet of ik je leuk vind. 

Blij. 
Mijn staart kwispelt 
Ik ben ontspannen. 
Ik vind jou leuk. 



 8. Draaistaart 

Nodig 
Bep en Bram baden in de rivier. 
Het water is lekker. 
Hun velletje glanst in de zon. 
Ze praten over koetjes en kalfjes. 
Opeens is het stil. 
“Ik moet opeens heel nodig”, zegt Bram. 
Mixer 
Een nijlpaard poept en plast in de rivier. 
Dat is heel gewoon. 
Poep en plas hebben een geurtje. 
Jij vindt het vies. 
Het nijlpaard niet. 
Het geurtje komt in de rivier. 
Een ander dier ruikt het. 
Die weet dat de rivier hier bezet is. 
Hier woont al iemand. 
Het staartje van het nijlpaard is de mixer. 
Het draait hard rond als hij poept of  plast (1). 
Zo wordt alles goed verspreid.  
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 9. Een krukje 

Lekker 
Frits en Freek drinken limonade. 
Onder de boom is het koel. 
Een stoel is er niet. 
Ze hebben hun eigen kruk. 
 
Springen maar 
Kangoeroes hebben lange achterpoten. 
Ook de staart is lang. 
De voorpoten zijn kort. 
Kangoeroes zijn goede springers. 
Ze gebruiken alleen hun achterpoten. 
De staart zorgt voor het evenwicht (1). 
 

Rust 
De kangoeroe rust uit. 
Hij zit op zijn achterpoten. 
De staart is zijn kruk (2). 
Zo valt de kangoeroe niet. 
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 10. Filmpjes 

De gekko De kangoeroe 

Kattentaal 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-gekko-een-
soort-hagedis-die-op-zn-kop-kan-lopen/

#q=gekko 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/kattentaal-hoe-
praten-katten-wat-bedoelt-je-kat-precies/

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/hoe-

springt-een-kangoeroe-met-sterke-lange-
achterpoten/#q=kangoeroe 

https://schooltv.nl/video/de-gekko-een-soort-hagedis-die-op-zn-kop-kan-lopen/#q=gekko
https://schooltv.nl/video/de-gekko-een-soort-hagedis-die-op-zn-kop-kan-lopen/#q=gekko
https://schooltv.nl/video/de-gekko-een-soort-hagedis-die-op-zn-kop-kan-lopen/#q=gekko
https://schooltv.nl/video/kattentaal-hoe-praten-katten-wat-bedoelt-je-kat-precies/#q=kat
https://schooltv.nl/video/kattentaal-hoe-praten-katten-wat-bedoelt-je-kat-precies/#q=kat
http://www.schooltv.nl/video/hoe-springt-een-kangoeroe-met-sterke-lange-achterpoten/#q=kangoeroe
http://www.schooltv.nl/video/hoe-springt-een-kangoeroe-met-sterke-lange-achterpoten/#q=kangoeroe
http://www.schooltv.nl/video/hoe-springt-een-kangoeroe-met-sterke-lange-achterpoten/#q=kangoeroe






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slingerapen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hippo 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogels 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hond 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Poes 

http://nl.wikipedia.org/wiki/koe 



 Colofon en voorwaarden 
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