Do-it 03 Hoe herken je een dier aan zijn skelet?
Dierbeschrijvingen
Maak deze serie dierbeschrijvingen af door
er mooie plaatjes bij te plakken.

IJsbeer

De ijsbeer is een zoolganger: hij loopt op
zijn hele voet. Hij heeft grote
schouderbladen. Voor zo’n groot lichaam is
zijn schedel klein. De ijsbeer hoort bij de
zoogdieren.

Kangoeroe

De achterpoten van de kangoeroe zijn heel
sterk ontwikkeld. De voorpoten zijn veel
kleiner. De kangoeroe loopt alleen op zijn
achterpoten. Hij zet zich met zijn hele voet
af. Hij gebruikt zijn stevige, lange staart om
te sturen. Kangoeroes hebben een kleine
schedel.
Kangoeroes zijn buideldieren.
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Dolfijn

Dolfijnen zijn aangepast aan het leven in het
water. Hun lichaam is gestroomlijnd. Aan
het skelet kun je dat zien, omdat hun
achterpoten en bekken ontbreken. De
voorpoten hebben dezelfde bouw als
andere zoogdieren, maar zijn omgevormd
tot korte brede flippers. De schedel is lang
met veel dezelfde tanden.

Paard

Paarden hebben lange poten doordat ze op
de toppen van hun tenen lopen
(topteengangers). Hun poten eindigen in
een teen met een hoef. Het skelet is
krachtig gebouwd. De schedel heeft een
grote onderkaak. De kiezen zitten achterin
de kaak. De oogkassen zitten aan de zijkant
van de schedel. Een paard kan daardoor
goed om zich heen kijken. Paarden horen
bij de zoogdieren.
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Struisvogel

Een struisvogel is een van de weinige
vogelsoorten die niet kan vliegen. Hun
vleugels zijn klein en slecht ontwikkeld.
Struisvogels hebben lange sterke poten
met drie tenen. Ook hebben ze een lange
nek met een kleine kop. Net als alle
vogels hebben struisvogels een snavel.

Slang

Slangen hebben geen poten. zij bewegen
zich kronkelend voort. Dit doen ze door hun
beweeglijke ruggengraat te verplaatsen en
zich tegen de ondergrond af te zetten.
Slangen hebben over de hele lengte van
hun lichaam ribben. Slangen horen tot de
reptielen.
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