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 1. Oren 

 

Horen doe je met je oren. 
Wij hebben twee oren aan ons hoofd. 
Hoe zit dat bij dieren? 
In dit boek lees je meer over bijzondere oren bij dieren. 
Je krijgt een antwoord op vragen als: 
 Hoe vangt een vleermuis een mot zonder te zien? 
 Waarom heeft een olifant flaporen? 
 Waar zitten de oren bij een uil? 
 Heeft een dolfijn oren? 
 Hoe vindt een postduif  de weg naar huis? 
 Wat is het wapen van de tijgermot? 
 Waarom heeft een woestijnvos zulke grote oren? 
 Kan een kat alles horen, terwijl hij slaapt? 



 2. De vleermuis 

 

Ik jaag in de nacht 
Ik vang insecten. 
Ik doe het zonder mijn ogen. 
Eerst maak ik een hoog geluid. 
Heel hoog!  
Mensen horen het niet eens. 

Het hoge geluid reist door de lucht (1). 
Boem! Het geluid kan niet verder. 
Het botst tegen een nachtvlinder op (2). 
Het geluid gaat terug (3). 
Net als de echo in de bergen. 
Zo komt het geluid terug bij mij 
Mijn grote oren vangen het op. 
Ik weet precies waar de prooi is. 
Ik jaag niet met m’n ogen, maar met m’n oren. 
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Pfffff! Wat is het hier warm 
Was er maar wat water. 
Dan nam ik een koel bad. 
Gelukkig heb ik mijn flaporen nog. 
Ze horen alles goed. 
Maar helpen mij nog meer. 
Even flink flapperen (1). 
Lekker fris, dat windje. 
Door mijn oren stroomt veel bloed. 
Zie je de dikke bloedvaten? (2) 
Mijn geflapper maakt mijn bloed koel. 
En zo koel ik helemaal af. 
Handig zulke oren! 

 3. De olifant 
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Ik wacht op een tak. 
Wat is het donker. 
Mijn grote ogen staren in de nacht. 
Er is niets te zien. 
Wat ritselt daar? 
Ik vang elk geluid op met mijn oren. 
Oren? 
Zie jij oren? 

 4.De uil 

 

Nee, je kunt ze zien. 
Het zijn kleine gaatjes (1). 
Ze zitten onder mijn veren. 

Ik ben een uil met pluimen (2). 
Het lijken oren. 
Maar dat zijn het niet. 
Die pluimen heb ik voor de sier. 
Horen doe ik me die gaatjes. 
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 5. De dolfijn 

 

Zie je mijn oren? 
Ze zijn piepklein. 
Het zijn twee gaatjes. 
Ze zitten net achter mijn oog (1). 
Ik hoor ermee boven water. 

En onder water? 
Dan heb ik mijn oren niet nodig. 
Ik roep: Klik, klik, klik! 
Het geluid gaat door het water (2). 
Het botst tegen een school vissen (3). 
Als een echo komt mijn klik terug. 
Het trilt tegen mijn kop (4). 
Nu weet ik waar de vissen zijn. 
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Ik vlieg naar huis. 
Mijn reis is lang. 
Ik doe mee aan een wedstrijd. 
Ver van huis lieten ze me los. 
Samen met wel duizend duiven. 
M’n ogen en oren zijn goed. 
De oren zijn kleine gaatjes. 
Ze zitten onder de veren. 
Hoe vind ik de weg naar mijn hok? 

 6. De postduif 

 

 

Ik kijk naar de zon (1). 
Ik zie het land beneden (2). 
Geluid botst tegen heuvels 
 en gebouwen (3). 
Nu maak ik een landkaart  
in mijn koppie. 
Mijn kompas wijst mij de 
weg. 

Lekker weer in 
mijn eigen hok. 

33  
22  

11  



 7.Tijgermot 

 

Ik ben een nachtvlinder. 
De vleermuis is dol op mij 
Weet je nog hoe de vleermuis mij vangt? 
Ik weet het ook. 
De vleermuis maakt een hoog geluid 
Dat geluid hoor ik goed. 
Ik heb goede oren. 

Ik houd de vleermuis voor de gek. 
Ik aap de vleermuis na. 
En ook ik maak een hoog geluid. 

Ik word gek van dat geluid. 
Waar is die tijgermot? 
Ik raak er van in de war! 

Wegwezen! 



Wat hoor ik daar? 
Ik spits mijn oren. 
Ze staan rechtop. 
Is het mijn baasje of  een boef? 
Gelukkig het is de baas. 
Ik bewaak voor hem het huis. 
Horen doe ik beter dan mijn baasje. 

 8. De hond 

 

Ik ben een woestijnvos. 
De hond is familie van mij. 
Zie je mijn grote oren. 
Die vangen elk geluidje op in de woestijn. 
Een kever ritselt in het zand. 

Ik hoor het met mijn oren.  



Ik slaap. Zzzzzzzzz! 
Als jij slaapt, hoor je niet veel. 
Je wordt wakker van een hard geluid. 
Mijn oren staan altijd open. 
Dag en nacht. 
Ik hoor het kleinste geluidje. 
Ook als ik slaap. 
Ik kan mijn oren draaien. 
Wat hoor ik daar? 
Een kastdeurtje in de keuken? 
Jammer!  
Dat is niet het kastje van mijn voer. 
Nog een kastje open? 

 9. De kat 

 

Dat was het kastje van mijn brokken 
Ik hoorde het, terwijl ik sliep. 
Lekker, lekker al die brokjes 



 10. Filmpjes 

De vleermuis De postduif 

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

zien-in-het-donker/#q=vleermuis 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-postduif-hij-

weet-precies-waar-hij-heen-moet/
#q=postduif 

https://schooltv.nl/video/vleermuizen-zien-in-het-donker/#q=vleermuis
https://schooltv.nl/video/vleermuizen-zien-in-het-donker/#q=vleermuis
https://schooltv.nl/video/de-postduif-hij-weet-precies-waar-hij-heen-moet/#q=postduif
https://schooltv.nl/video/de-postduif-hij-weet-precies-waar-hij-heen-moet/#q=postduif
https://schooltv.nl/video/de-postduif-hij-weet-precies-waar-hij-heen-moet/#q=postduif






 Bronnen 

 

http://www.largestfastestsmartest.com/

animalswithbesthearing.html 

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

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

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

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

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