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1. Dieren op reis 

Ga je wel eens op reis? 
Met de auto? Het vliegtuig of  de bus? 
Het is fijn om eens op een andere plek te zijn. 
 
Sommige dieren gaan ook op reis. 
Het ene dier maakt een korte reis. 
Het andere juist een lange reis. 
Je leest er alles over in dit boek. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waarom gaan sommige dieren op reis? 
 Waarom reist de bultrug naar warm water? 
 Waar legt de pad zijn eitjes? 
 Waarom gaat een kudde zebra’s op reis? 
 Waar legt de zeeschildpad haar eieren?  



2. Waarom dieren reizen 

Voor een dier is een reis geen vakantie. 
Voor jou wel. 
Waarom gaat een dier op reis? 

 

 3. Het dier zoekt een plek om te broeden. 
Dieren trekken naar een nieuwe plek. 
Daar leggen ze eitjes. De pad (3) trekt naar de plas.  
Het is de plas waar hij zelf geboren werd.  
Nu legt het vrouwtje daar ook haar eitjes. 

 

1. Het dier gaat op zoek naar eten. 
Het eten is op. Een dier trekt verder tot er weer iets te eten is. 
Het gras is op en de gnoe (1) reist verder.  
Er zijn geen insecten meer. Het eten is op.  
De zwaluw (2) trekt verder. 

2. Het dier wil weg uit een koud gebied. 
De gans (3) vliegt naar een warmere streek.  
Daar voelt hij zich thuis. Er is ook meer eten. 

FIJN OM WEER THUIS TE ZIJN. 
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3. Op zoek naar eten 

Ik ben een bultrug (1).  
Ik ben een walvis. 
Ik maak lange reizen door zee. 
In de zomer ga ik op zoek naar koud water.  
In koud water zit veel krill (2). 
Krill is mijn eten.  
Het zijn kleine kreeftjes. 
Ik eet er heel veel. 
Met mijn bek schep ik krill naar binnen (3). 
In de winter zwem ik naar warm water. 
Daar krijg ik een jong, een kalf. 
Mijn kalf  drinkt melk bij mij. 
In de zomer zwemmen we samen terug naar 
koud water (4). 
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Ik ben een zebra (1). 
Ik leef  samen met heel veel zebra’s. 
Het is een kudde (2) . 
Reizen met een kudde is veiliger. 
Ik woon in Afrika. 
Met de kudde maken we een lange reis. 
We gaan op zoek naar gras en water. 
De reis is lang en gevaarlijk. 
Er loeren overal roofdieren. 
We steken een rivier over (3). 
Pas op! Krokodillen. 
Er zijn veel meer dieren die op reis gaan: 
De gnoe (4) reist ook met ons mee. 
De reis duurt 6 maanden. 
We grazen veel onderweg (5). 
We reizen weer terug als het droog wordt. 
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Ik ben een sprinkhaan (1). 
Ik ben een insect. 
Planten vind ik lekker (2). 
Eerst leef  ik helemaal alleen. 
Ik leef  in een droog gebied. 
Het gaat regenen. 
Er komen nu meer planten 
Er gebeurt iets vreemds. 
Ik verander van kleur (3). 
Ik zoek een mannetje. 
We paren. 
Daarna leg ik eitjes. 
Er komen jonge sprinkhanen uit. 
Er komen steeds meer sprinkhanen. 
Het eten raakt op. 
Alle sprinkhanen zoeken elkaar op. 
Het wordt één grote zwerm (4). 
We gaan op reis. We hebben honger. 
Boeren houden niet van ons. 
We eten alles kaal (5). 



 
 

 

Ik ben een zwaluw (1). 
In de zomer woon ik graag in  
Nederland. 
Er zijn heel veel insecten. 
Daar ben ik dol op (2). 
Ik maak ook een nest. 
Ik leg er eitjes in. 
De jongen komen uit. 
Ik stop hun open bekjes vol met 
insecten (3). 
Ze groeien als kool. 
In de herfst wordt het kouder. 
Er zijn nu weinig insecten. 
Dan reizen we allemaal naar het 
zuiden (4). 
We gaan naar Afrika. 
Er zijn veel insecten, want het is 
er warm. 
In het voorjaar reizen we weer 

terug. 
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3. Op zoek naar een broedplek 

 

Er zijn ook dieren die een plek zoeken om 
kinderen te krijgen. Ze gaan ervoor op reis. 
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Ik ben een zalm (1). 
Ik leef  in de zee. 
Het water is er zout. 
We trekken in grote groepen. 
Zo’n groep heet een school (2). 
Eens per jaar trekken we naar een rivier. 
Het water is er zoet. 
We zwemmen er tegen de stroom in (3). 
Alle vrouwtjes leggen er hun eitjes in een 
kuiltje. 
Veel zalmen gaan daarna dood. 
Sommigen zwemmen terug naar zee. 
Uit de eitjes komen jonge zalmen (4). 
Ze groeien op in de rivier. 
Later trekken ze naar zee. 
 



 Ik ben een rode krab (1). 
Ik woon op een warm  
eiland heel ver weg.  
Ik woon in het oerwoud. 
Eens per jaar ga ik op reis. 
Samen met alle andere krabben (2). 
We gaan naar het strand. 
Ik paar met een mannetje. 
Het mannetje gaat daarna terug naar het 
oerwoud. 
Ik woon nu in een kuiltje op het strand (3). 
In het kuiltje liggen de eitjes. 
Ik wacht op heel hoog water. 
Het water neemt de eitjes mee. 
Nu ga ik ook terug naar het bos. 
Mijn werk zit erop. 
Na 4 weken komen er jonge krabben uit 
zee (4). 
Ze kwamen uit de eitjes. 
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 Ik ben een zeeschildpad (1). 
Ik woon in de zee. 
Daar voel ik me thuis. 
Ik paar met een mannetje (2). 
Na een tijdje groeien er eieren in 
mijn buik. 
Nu moet ik op reis. 
Ik moet mijn eieren leggen. 
Dat kan niet in de zee. 
Ik maak een reis naar het strand. 
Ik graaf  er een kuil. 
Mijn eieren rollen erin (3). 
Het zijn er wel honderd. 
Ik maak de kuil dicht. 
Ik ga terug naar zee. 
De zon en het warme zand zijn 
goed voor de eieren. 
Na 100 dagen komen de eieren uit (4). 
De schildpadjes komen uit de kuil. 
Ze rennen naar zee (5). 
Daar horen ze thuis. 
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Ik ben een monarch (1),  
Ik ben een grote vlinder en leef  in Amerika. 
In de lente trek ik met heel veel andere  
vlinders naar het noorden (2). 
Het zijn er wel miljoenen. 
De oudste vlinders weten goed de weg. 
Veel oude vlinders gaan dood tijdens de reis. 
In het noorden legt elk vrouwtje eitjes (3). 
Uit elk eitje komt een rups (4). 
Zij eten bladeren van planten. 
Die planten komen alleen in het noorden voor. 
De rupsen worden later vlinders. 
De zomer is voorbij. 
Nu gaan we weer naar het zuiden. 
Daar is het warm. 
We blijven er de hele winter. 
We zitten daar lekker dicht op elkaar (5). 
 



 

Soms wordt het voor een dier te koud. 
Het dier zoekt een warmer gebied. 

1 
Ik ben een gans (1). 
Ik kom in de winter op bezoek. 
Ik maak dan een reis vanuit het koude noorden. 
Daar is het ijskoud. 
We reizen in een groep. 
De groep lijkt op de letter V (2). 
In Nederland is de winter minder koud. 
Er is weinig sneeuw. 
We zoeken een weiland met gras (3). 
We eten het gras op. 
Boeren zijn niet zo blij met ons. 
Ze jagen ons weg. 
In de lente vliegen we naar het noorden. 
Daar is de koude winter voorbij. 
De vrouwtjes leggen er eieren (4). 
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6. Filmpje 

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

boompje-beestje-een-pad-gaat-op-
pad/#q=padden  

Huisje Boompje Beestje 
Padden op reis 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-pad-gaat-op-pad/#q=padden
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-pad-gaat-op-pad/#q=padden
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-pad-gaat-op-pad/#q=padden






http://www.kidsdiscover.com/spotlight/animal-migrations-for-kids/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zebra 

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

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

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaluwen_%28zangvogels%29 

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

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

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

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

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

 

Bronnen 
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