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Waarom? 

Waarom is het begin van een vraag? 
Iets vragen doen we allemaal. 
Je vraagt iets aan de juf  of  de meester. 
Of  aan je vader of  moeder. 
Bij een vraag hoort een antwoord. 
In dit boek staan 12  waarom vragen. 
 
Waarom heb je een navel? 
Waarom heeft een zebra strepen? 
 
Wil je het antwoord weten? 
Ga dan vlug naar de volgende bladzijde. 



1. Waarom heeft een zebra zwarte en witte strepen? 

Wij leven in een groep. 
Je noemt het een kudde. 
Een kudde is veilig. 
Als groep zijn we sterk. 
We zijn samen een zee van strepen. 
Zie je die leeuw daar? 
Hij ziet geen kleur. 
Alles is zwart wit. 
Hij raakt in de war van die strepen. 
We lijken op elkaar. 
Maar toch zijn we verschillend. 
Elke streep is anders. 

 

Zie  jij verschil? 

Ik zit graag op dieren. 
Tussen het haar vind ik eten.  
Op een zebra zit ik niet graag.  
Waarom?  
Op witte strepen zie je me te goed. 



Ik heb groene bladeren. 
Groen blad is heel bijzonder. 
Met een groen blad maak ik mijn eten. 
Hoe doe ik dat? 
De zon helpt mij. 
Haar licht schijnt op elk blad. 
Ook haal ik uit de lucht een gas. 
Uit de grond zuig ik water op. 
Dat doe ik met mijn wortels. 
Met licht, gas en water maak ik suiker. 
Dat is mijn eten. 
Het gebeurt allemaal in mijn bladeren 

2. Waarom verkleuren bladeren in de herfst? 

Het is herfst. 
Straks wordt het winter. 
De boom gaat slapen. 
Hij eet en drinkt niet meer. 
De blaadjes zijn niet meer nodig 
De kleur groen verdwijnt. 
Het blad gaat langzaam dood. 
Onder het groen zit rood, bruin, 
geel of  oranje. 
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3. Waarom hebben leeuwen manen?  

Ik ben de koning van de dieren. 
Zie je mijn manen. 
Het zijn de haren rond mijn kop. 
Mijn vrouw heeft geen manen. 
Door de manen lijkt mijn kop heel groot. 
Lekker stoer en gevaarlijk! 
Een andere leeuw schrikt ervan. 
Maar manen zijn niet alleen stoer. 
Ze beschermen mij ook. 
Leeuwen vechten vaak met elkaar. 
Ze vechten om vrouwtjes. 
De tanden en scherpe nagels van de 
leeuw komen niet door mijn dikke haren. 
Zo blijft mijn huid heel. 

de leeuw 

de leeuwin 



Leuk een spelletje! 
Ik zit al heel lang. 
In mijn been komt een raar gevoel. 
Het tintelt en het prikt daar. 
Het lijkt of  mijn been niet meer wil. 
Ik heb mijn benen over elkaar. 
Ik denk dat het daardoor komt. 

4. Waarom slaapt je arm of  been soms? 

Dat klopt! 
Door je lijf  lopen zenuwen. 
Ook in je benen en armen. 
Zenuwen zijn een soort draadjes.  
Er gaat stroom doorheen. 
Die stroom laat je spieren bewegen. 
Zit of  lig je lang in dezelfde houding? 
Dan wordt de zenuw afgekneld. 
De stroom kan even niet door het draadje.  
Dat geeft een raar gevoel. 
Je zegt: “Mijn been slaapt”. 
Na een tijdje verdwijnt het prikkende gevoel. 
Je been of  arm wordt weer normaal. 



5. Waarom vliegt een vlinder niet recht vooruit? 

Ik vlieg niet, maar ik fladder. 
Het lijkt wel een soort dans. 
Een dans in de lucht. 
Andere insecten fladderen niet. 
Ze vliegen meer recht vooruit? 
Waarom ik fladder? 
Dat zit zo: 
Ik was lang een rups.  
Daar vertelt rups hiernaast meer over. 
Mijn leven als vlinder is maar kort. 
Ik zoek een mannetje. 
Of  een mannetje zoekt mij. 
Door te fladderen vind je elkaar vlugger. 
Ik paar met een mannetje. 
Dan pas kan ik eitjes leggen. 
Als de eitjes gelegd zijn ga ik dood. 
Mijn werk zit erop. 

Uit het eitje kom ik. 
Mijn leven begint als rups. 
Het duurt lekker lang. 
Ik eet en eet me vol. 
Er zijn genoeg blaadjes. 
Ik groei en groei. 
Dan ga ik verpoppen. 
Ik draai me in een draad. 
De pop is hard. 
Op een dag vlieg ik eruit. 
Ik ben een vlinder. 



6. Waarom eten we met Oud en Nieuw oliebollen? 

Ik heette heel vroeger oliekoek. 
Later werd mijn naam oliebol. 
Ik besta al zeker vierhonderd jaar. 
Ik werd in de winter gegeten. 
In winters was vroeger weinig eten. 
Er groeiden geen groenten. 
Je kon eten niet goed bewaren. 
Er was geen eten in blik. 
Vriezers en koelkasten waren er niet. 
Mij kon je goed bewaren. 
Een oliebol bedierf  niet. 
Dat komt door het vet. 
Rond Oud en Nieuw gingen arme  
mensen langs de deuren. 
Ze wensten de mensen een gelukkig 
nieuwjaar. 
Vaak kregen ze een oliebol. 



7. Waarom drinken we geen melk van een varken? 

Een koe geeft melk. 
Mensen drinken die melk.  
Ze maken er ook kaas, yoghurt, toetjes en 
boter van. 
De melk is eigenlijk voor een kalf. 
Ik geef  ook melk. 
Die melk drinken mensen niet. 
Ik, de zeug, geef  de melk aan mijn biggen.  
Ze drinken gelijk alles op. 
Een koe bewaart de melk in een uier. 
Aan die uier zitten vier spenen of  tepels. 
Ik heb niet zo’n uier. 
Ik heb wel 14 spenen. 
Elke big heeft zijn eigen speen. 
De biggen drinken de melk gelijk op. 
Ik geef  te weinig melk. 



8. Waarom heb je een navel? 

de navelstreng 

De navelstreng is niet meer nodig 

Een navel is het gaatje midden in je buik. 
Het gaatje is een litteken. 
Een litteken is plek waar een wondje zat. 
Heel vroeger was je baby 
Je zat in de buik van je moeder. 
Eten en ademhalen kon je nog niet zelf. 
Eten en lucht kreeg je van je moeder. 
Het kwam binnen door een buisje. 
Dat buisje heet de navelstreng. 
Na 9 maanden werd je geboren. 
Je ging zelf  eten en ademen. 
De dokter knipte de navelstreng door. 
Er bleef  nog een klein stukje zitten. 
Dat stukje werd droog en viel van je buik. 
Het gaatje, je navel, bleef  over. 



9. Waarom lusten kinderen geen spruitjes? 

Spruitjes en witlof  smaken bitter. 
Kinderen houden niet van bitter. 
Ze houden ook niet zo van zuur. 
Kinderen zijn wel dol op zoet en vet. 
Hoe komt dat? 
Baby's drinken eerst moedermelk. 
Die melk is zoet en vet. 
Zoet en vet is het eerste dat elk mens proeft.  
Vroeger zochten mensen eten in de natuur. 
Vruchten, wortels en knollen waren er volop. 
De smaken bitter en zuur waren verdacht. 
Het kon wel giftig zijn. 
Zoet was veilig, dacht men. 
Nu weten we beter: zuur en bitter zijn niet 
giftig. 

de witlof 
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10. Waarom lijken dingen onder water groter? 

De druppels zijn bol 

Zie je de twee druppels water? 
Zie je de letters onder de druppels? 
Onder een druppel is een letter groter. 
Zie je het potlood in het glas water? 
Het deel onder water lijkt ook groter. 
Hoe kan dat? 
De druppels op het papier zijn bol. 
Het glas is ook bol. 
Door die bolle vorm lijken dingen groter. 
Het glas in een vergrootglas is ook bol. 
Het glas is in het midden dikker.  
Met een vergrootglas kun je dingen beter 
bekijken. 
Onder het bolle glas ziet alles er groter uit. 

 



11. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-

zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/
#q=zebra  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-450-

vlinders/#q=vlinder  

Zebra’s Vlinders 

https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/#q=zebra
https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/#q=zebra
https://schooltv.nl/video/de-strepen-van-de-zebra-zwart-en-wit-maar-toch-allemaal-verschillend/#q=zebra
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-450-vlinders/#q=vlinder
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-450-vlinders/#q=vlinder






Bronnen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/85984-een-slapend-been-of-arm-

wat-is-transient-paresthesia.html 
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