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1. Allemaal botten  
Voel eens aan je hand. 
Van buiten is je hand zacht. 
Maar van binnen zit iets hard. 
Het zijn je botten. 
In je hand zitten 27 botten (1). 
In je hele lijf  zitten er wel twee 
honderd en zes (2). 

Al die botten bij elkaar noem je 
het skelet of  het geraamte (3). 
Dit boek gaat over het skelet. 
Je leest over je eigen skelet. 
Maar je leest ook over het skelet 
van dieren. 
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2. Stevig  
Alle botten in het skelet zijn hard. 
Ze zijn sterk en stevig. 
Wat gebeurt er zonder een skelet? 
We zouden als een pudding in elkaar 
zakken (1). 

Botten zijn gemaakt van kalk 
Wat is kalk? 
Denk maar aan een schelp. 
Een schelp is gemaakt van kalk (2). 
De schelp is keihard. 
De schelp is ook een geraamte. 
Het diertje zelf  zit binnen  in de schelp (3). 
Bij dit dier zit het skelet van buiten. 
Bij ons zit het skelet juist van binnen. 
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3. Licht  
Een bot is erg sterk. 
Toch is dat sterke bot niet zwaar. 
Hoe kan een bot sterk zijn en toch 
licht zijn? 
Kijk maar eens in een bot! 
Van buiten is het bot glad (1). 
Van binnen zitten kleine gaatjes (2). 
Het lijkt een beetje op een spons (3). 
Door die gaatjes blijft het bot licht. 

Het skelet is licht en sterk. 
Dat is goed. 
Een sterk en zwaar skelet! 
Dat is veel te veel gesjouw (4). 
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4. Beschermen  
Botten beschermen je ook. 
In je hoofd zit ook bot. 
Je noemt het je schedel (1). 
Die schedel is hard en stevig. 
In je schedel zitten je hersenen (2).  
Ze zijn erg belangrijk. 
Zonder hersenen kun je niet zien, 
horen, proeven, voelen, praten en 
bewegen. 
Daarom zitten die hersenen goed 
verpakt in de schedel. 

Soms moet die schedel nog iets sterker 
worden. 
Dan zet je er gewoon een helm (3) boven 
op. 
Dat is extra veilig. 
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Er zij ook nog andere botten. 
Zij beschermen ook. 
Het zijn je ribben (1). 
Ze zitten in je borst. 
Je ribben lijken op een kooi. 
In die kooi zitten je longen (2) 
en je hart (3). 

Met je longen haal je adem (4). 
Je hart pompt je bloed rond (5). 
Je longen en hart zijn belangrijk. 
Je hart en je longen zitten veilig 
achter je ribben. 
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5. Bewegen  
Een skelet kan niet zelf  bewegen. 
Het skelet heeft spieren nodig. 
Aan de botten zitten spieren vast. 
Je kunt je spieren goed voelen. 
Voel maar aan je bovenarm. 
Of  aan je bovenbeen. 
De spieren trekken aan de botten (1). 
Zo bewegen de botten. 

Tussen twee botten zit een gewricht. 
Je knie is een gewricht (2). 
Je elleboog (3), je schouder (4), je 
enkel (5) en je pols (6). 
Het zijn allemaal gewrichten.  
Ze werken net als een scharnier (7) 
van een deur. 
Gewrichten kunnen bewegen. 
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6. Grote botten, kleine botten 
In je lichaam zitten veel botten. 
Er zijn grote en kleine botten. 
Het grootste bot zit in je bovenbeen. 
Het is je dijbeen (1) 
Het is ook het dikste en sterkste bot. 
Je benen dragen je hele lichaam. 
Geen wonder dat dit bot het grootst is. 

En waar zit het kleinste botje? 
Je raadt het nooit. 
Het zit diep in je oor (2), 
Dit piepkleine botje (3) helpt je bij 
het horen. 
Kijk eerst maar naar de munt. 
En daarna naar het botje. 
Nu pas zie je hoe klein het is. 
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7. In het gips  
Botten zijn sterk. 
Maar soms niet sterk genoeg. 
Je valt bij het sporten. 
Je valt verkeerd op je arm 
Het bot breekt. 
Dat kun je goed zien op de foto. 
Het is een röntgenfoto (1)  (zeg 
runtgenfoto), 
Die foto maakt de dokter in het 
ziekenhuis. 

Hij zet de twee stukken bot goed tegen elkaar. 
Daarna gaat er gips (2) om de arm. 
Het is een soort verband. 
Het verband wordt keihard. 
Zo blijft het bot goed op zijn plek zitten. 
De twee stukken groeien weer vast. 
Dat duurt vier tot zes weken. 
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8. Dieren  
Hebben dieren ook een skelet? 
Veel dieren hebben een skelet. 
Kijk maar in de grijze rand. 
Kun je de slang, de krokodil, de vogel, de 
kat, de vis en de hond vinden? 
Ze hebben allemaal botten. 
Hier zijn nog meer dieren met een skelet. 
Weet jij welk dier het is? 



 

Soms hebben dieren geen skelet, zoals wij. 
Er zijn geen botten. 
Het skelet zit aan de buitenkant. 
Insecten (1) hebben geen skelet. 
Insecten zijn hard van buiten. 
 

Schelpen (2), krabben (3) en 
kreeften (4) zijn ook hard 
van buiten. 

Er zijn ook dieren zonder een skelet. 
Een kwal (5) is zo slap als een pudding. 
De kwal zweeft door het water. 
In dit dier is geen botje te vinden. 
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9. Filmpje 

Klik hier 
 https://schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-het-skelet/
#q=skelet  

Huisje Boompje Beestje 
Het skelet 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-skelet/#q=skelet
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-skelet/#q=skelet
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-skelet/#q=skelet






 

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

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