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Wat je zegt ben je zelf …
 
Langs de wandelroute kom je allerlei dieren tegen. Soms lijken ze een 
beetje op elkaar, of op jou! Of kunnen ze iets wat jij ook kunt. Ga op 
safari en vergelijk jezelf met de wilde dieren!

Hallo jonge rangers! Leuk dat jullie het Safaripark komen bezoeken! 
Ik ben benieuwd hoeveel jullie al van de dieren weten en ik ga dat 
testen aan de hand van een aantal vragen. Als jullie dit allemaal goed 
weten te beantwoorden zijn jullie al een heel eind op weg om echte 
rangers te worden!
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Opdracht 1
Wanneer je ergens loopt, heb je daarna vaak een voetafdruk achter 
gelaten op de grond. Ook bij dieren is dat zo! Djambo is een ervaren 
spoorzoeker en neemt jou, jonge ranger, mee op speurtocht!  Kijk maar 
eens of je in het safaripark pootafdrukken van de dieren ziet. Kun jij 
de volgende pootafdrukken herkennen? Zet een rondje om het juiste 
antwoord:

Volgens Djambo is hier de pootafdruk van 
een beer te zien! Denk je dat hij gelijk 
heeft?

”Ik geloof dat ik in de verte een groep 
leeuwen zie lopen!”, roept Djambo 
enthousiast. “En ik heb ook weer een spoor 
gevonden! Volgens mij is die van een leeuw 
hoor! Wat vind jij, jonge ranger?!”

Djambo heeft natuurlijk een heel andere 
pootafdruk dan jij. Zie je hier een 
pootafdruk van een olifant?

Deze ”He! Dat is jouw voetafdruk!”, zegt 
Djambo met een grote grijns. Zou jouw 
voet echt zo’n afdruk achterlaten?

ja   /  nee

ja   /  nee

ja   /  nee

ja   /  nee



Opdracht 2 

Djambo neemt je mee naar de leeuwen, maar hij durft er niet dichtbij te 
komen! Ook voor jou is dat niet veilig, want leeuwen zijn heel gevaarlijk en 
ook best wel snel. Vlakbij de leeuwen vind je de leeuwenrenbaan. Leeuwen 
vangen andere dieren om op te eten. 
Je moet hard rennen om de leeuw voor te blijven. Kun jij ontsnappen aan 
de leeuw?

Ik ren   ……   kilometer per uur.

Ik ren   langzamer  /  sneller   dan de leeuw.

 (omcirkel het juiste antwoord).

Zou Djambo eigenlijk sneller zijn dan een leeuw?  

         Ja    nee

 (omcirkel het juiste antwoord).



Opdracht 3

“Wat heb jij kleine oren”, zegt Djambo, “en jouw ogen zitten op 
een rare plek!” Hoe zit dat eigenlijk bij de volgende dieren? Teken 
de ogen en oren van de dieren hieronder op de juiste plek.

De ogen en oren van een mens zitten op dezelfde plek als die van een

     ….……………………



Opdracht 4

Djambo kent alle dieren in het Safaripark persoonlijk en weet 
ook precies waar ze vandaan komen. Hij denkt dat jij dat ook 
wel weet, maar hij wil dat voor de zekerheid wel testen. Een 
ranger moet natuurlijk weten waar de dieren vandaan komen!  
Trek een lijn tussen het dier en de plek waar dit dier woont. 
Als je er niet uitkomt kan de ranger in de bus je misschien wel 
helpen!



Opdracht 5 

Kangoeroes kunnen heel goed springen! Kun jij even ver springen? 
Vlak bij de olifanten vind je de springbak , probeer het maar eens!

Ik spring bijna net zo ver als een  ………………………………

Welk dier kan het verst springen?  ………………………………

Een rode reuzenkangoeroe springt 12 meter ver. Dat heb jij vast 
niet gehaald! Reken uit hoeveel meter een kangoeroe verder 
springt dan jij.

Schrijf hier de som en het antwoord: 

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................


