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1. Roofdieren 
Dit boek gaat over roofdieren. 
Wat is een roofdier? 
Een roofdier is een zoogdier dat voor-
al vlees eet. 
Een zoogdier is een dier waarvan de 
jongen melk drinken bij de moeder. 
In dit boek lees je meer over zoog-
dieren die vlees eten. 
Het zijn jagers. 
Ze kunnen gevaarlijk zijn voor men-
sen. 
Want je weet dat ze dol zijn op vlees. 
In dit boek lees je over de leeuw, de 
tijger, de luipaard, de wolf, de ijsbeer 
en de bruine beer. 



2. De leeuw 
De leeuw is een echt roofdier. 
Het mannetje is groot. 
Hij heeft lange haren in zijn nek. 
Je noemt het de manen van de leeuw. 
Het vrouwtje noem je een leeuwin. 
Zij heeft geen manen. 
Ze is kleiner dan de leeuw. 
Een leeuw heeft paar leeuwinnen. 
Dat kunnen er soms wel meer dan vijf  zijn. 
De leeuwinnen krijgen jongen. 
Je noemt het jong van een leeuw een 
welp. 
Die grote groep zorgt voor elkaar.  



De groep luiert in de schaduw. 
Het is te heet om te jagen. 
Leeuwen jagen in de nacht. 
In het donker kunnen ze nog steeds 
goed zien. 
Ze besluipen een zebra, gazelle of  
gnoe. 
Ze grijpen de buit met hun scherpe 
nagels. 
Daarna zetten ze hun lange tanden in 
de prooi. 
De hele groep eet mee van de buit. 
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3. De tijger 
De tijger is de grootste kat in de familie 
van de katten. 
Het mannetje en vrouwtje lijken erg op  
elkaar. 
Het vrouwtje is alleen minder groot en 
zwaar. 
Ook de jongen van tijgers heten welpen. 
Tijgers krijgen elke worp  2 of  3 welpen. 
Tijgers leven alleen. 
Ze leven in bossen. 
De strepen op hun lijf  zorgen ervoor dat 
je ze moeilijk kunt zien. 
Tijgers leven alleen. 
Ze brullen hard. 
Zo laten ze horen waar ze wonen. 
Die brul betekent: ‘Hier woon ik, blijf  uit 
de buurt”. 



Tijgers zijn niet bang voor water 
zoals poezen. 
Ze kunnen juist goed zwemmen. 
Een tijger jaagt in zijn eentje. 
Ze jagen in de nacht, maar ook 
overdag. 
Net als de leeuw besluipen ze 
hun prooi. 
De tijger beweegt niet. 
Hij wacht tot zijn prooi dichterbij 
komt. 
Die prooi kan een hert, een zwijn 
of  een waterbuffel zijn. 
Dan slaat de tijger toe. 
Met een grote sprong bespringt 
hij zijn prooi. 
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4. De luipaard 
De luipaard wordt ook wel panter 
genoemd. 
Je herkent een luipaard aan zijn 
vel. 
Het zit vol met vlekken. 
De luipaard leeft alleen. 
Hij leeft op graslanden met hier en 
daar een boom. 
Maar je kunt hem ook in bossen 
vinden. 
De luipaard is een goede klimmer. 
Hij rust overdag graag uit op een 
tak van een boom.  
Ook zet de moeder haar welpen in 
de boom. 
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Daar kan niemand hen kwaad doen. 
De luipaard jaagt vooral in de nacht. 
Dit roofdier loert naar zijn prooi. 
Zonder geluid sluipt hij door het hoge 
gras. 
Hij komt steeds dichterbij. 
Dan slaat hij toe. 
De luipaard doodt de prooi snel. 
Nu moet hij nog heel hard werken. 
Hij sleept het dode dier mee naar zijn 
boom. 
Langs de stam klimt de luipaard om-
hoog.  
Die zware prooi zit nog steeds in zijn 
bek. 
Na al dat werk rust hij doodmoe op 
zijn tak uit. 
 



5. De wolf 
De wolf  is ook een roofdier. 
Een wolf  leeft niet alleen. 
Hij leeft in een groep met andere 
wolven. 
Die groep noem je een roedel. 
Het zijn de vader, de moeder en 
hun jongen. 
De jongen gaan na twee jaar weg 
uit de roedel. 
Dan zijn er weer nieuwe jongen. 
De wolven werken samen om een 
prooi te vangen. 
Een wolf  is geen sluiper, maar een 
renner. 

de roedel 



De roedel kan met gemak een uur 
achter een prooi aan rennen. 
De prooi is vaak een oud of  jong dier. 
Ook kan de prooi ziek zijn. 
Oude, jonge en zieke dieren zijn niet 
zo snel. 
De prooi wordt moe en kan vaak niet 
meer verder. 
Ze kiezen vaak een grote prooi uit. 
Dat kan een rendier, hert of  bison 
zijn. 
Zo is er genoeg eten voor de roedel. 
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6. De ijsbeer 
De ijsbeer is een wit roofdier. 
Die kleur komt de ijsbeer goed van pas. 
Zo valt hij niet op tussen de sneeuw en 
het ijs. 
De ijsbeer leeft op de Noordpool. 
Het is er ijskoud.  
De ijsbeer leeft alleen. 
Het vrouwtje heeft soms 2 jongen. 
Die jongen worden meestal in de winter 
geboren. 
De moeder en de jongen wonen in een 
sneeuwhol. 
De moeder houdt er in de winter haar 
winterslaap. 
De jongen drinken melk bij de moeder. 



In het voorjaar gaat de moeder op jacht.  
Ze heeft honger. 
Ze heeft maanden niet gegeten. 
Ze jaagt op zeehonden. 
De ijsbeer is een goede zwemmer. 
Maar de ijsbeer zwemt niet achter een 
prooi aan. 
De ijsbeer wacht. 
Ze wacht heel lang bij een gat in het ijs. 
In dat gat komt de zeehond boven het ijs. 
De zeehond kan bij het gat even adem 
halen. 
Als de zeehond naar adem hapt, slaat de ijs-
beer toe. 
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7. De bruine beer 
De bruine beer is familie van de ijsbeer. 
Deze beer leeft alleen in open bossen. 
Je vindt de bruine beer vooral in de buurt 
van bergen. 
De moeder krijgt 1 tot 4 jongen. 
Die worden blind en kaal geboren. 
Als de jongen een jaar of  vier zijn verlaten ze 
de moeder. 
In de winter houden beren een winterslaap. 
In de herfst eten ze zich vol.  
Ze worden dik en zwaar. 
Ze blijven de hele winter in hun hol.  
In het voorjaar worden ze mager wakker. 
Dan gaan ze op zoek naar eten. 



De bruine beer eet niet alleen dieren. 
Hij eet vooral paddenstoelen, noten, 
vruchten, bladeren en wortels van 
planten. 
De beer is ook dol op vis. 
En hij jaagt op grotere dieren. 
Hij kiest vooral jonge of  juist oude die-
ren uit. 
Hij jaagt op herten, berggeiten en 
schapen. 
Met zijn sterke voorpoten en klauwen 
grijpt hij het dier. 
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8. Filmpjes 

De leeuw 

De bruine beer 

Bekijk het filmpje 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/de-bruine-beer-wat-een-stoer-beest/#q=beer
https://schooltv.nl/video/de-leeuw-koning-der-dieren/#q=roofdieren






Bronnen en foto’s 
http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_bear  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lion 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger 
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopard 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_bear 
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