Het schaap
Dit ben ik.

1

wol

Ik heb heel veel haar op mijn lijf.
Dat is wol.
De wol houdt me warm.
2

kleur

Mijn wol is wit.
Soms wordt mijn wol vuil door zweet en poep.
Wol kan ook bruin, zwart of grijs zijn.
3

rug

Mijn rug wordt niet gauw nat.
In mijn vacht zit wolvet.
Het nat glijdt er zo van af.
4

poot

Ik heb vier pootjes.
Op mijn poten
staat geen wol.
Er staan korte
haartjes op.
5

3

1

2

hoef

Aan elke poot heb
ik twee hoeven.
Dat zijn mijn teentjes.
Ze zijn heel sterk.

4

5
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Vraag maar raak!
Wat maakt je blij?

Alleen zijn in de wei vind ik saai.
Een vriend erbij maakt me blij.
Mijn vriend kan een schaap zijn.
Maar ook een geit als vriend
vind ik leuk.

Wat vind je niet leuk?

Ik hou niet van erg warm weer.
Met al die wol op mijn lijf,
krijg ik het snel warm.

Wat eet je graag?

Ik smul van gras en hooi.
Ook een biet en af en toe een stuk brood lust ik.

Hoe ben je als kind?

Ik ben een lam.
Mijn mama is een ooi en mijn papa is een ram.
Ik ben een zoogdier en drink melk bij mama.
Als ik drink aan de uier van mama, kniel ik.

Weetje

Slaap je niet goed? Zing een lied.
‘Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap … .’
Lukt het nog niet? Tel dan in je hoofd schaapjes in de wei.
‘Één, twee, drie, vier, vijf, zzzzzz.’
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Zo leef ik
Ik woon in de wei.
Ik ben niet graag alleen.
Veel schaapjes bij elkaar noem je een kudde.
In mijn wei staat een stal.
Als de zon fel schijnt of bij nat weer
schuil ik in de stal.
kudde

stal

Hoor je dat?
Meih meih meih.
Ik blaat.

wei

Mijn wol stopt niet met groeien.
Als het warm weer is, moet de wol er af.
De boer doet dat. Hij scheert de wol.
Dat doet geen pijn, hoor.
Mijn lijf is dan glad en kaal.
Geen nood, mijn vacht
groeit snel weer aan.
De boer gooit mijn wol niet weg.
Hij maakt er warme kledij van:
een muts, een jas, een handschoen.
Meestal heb ik één broer of één zus.
Soms zijn er drie kindjes.
lam
Niet elke ooi heeft veel melk.
Dan krijgt het lam melk uit een fles.
Een schaap heeft veel nut.
Het geeft wol, vlees en melk aan de mens.
En het houdt het gras in de wei kort.
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ooi

Zo draag je zorg voor mij
Kijk je naar de schaapjes in de wei?
Hier zijn wat tips:
- Loop of roep niet.
Houd je hond aan de lijn.
Een schaap houdt van rust.
- Geef geen voer, ook geen brood.
Daar zorgt de boer voor.
Van te veel voer of oud brood
wordt het schaap ziek.

zoek hulp!

Zie je een schaap dat op zijn rug ligt?
Zoek dan snel hulp.
Het schaap kan niet zelf opstaan.
Als het te lang op zijn rug ligt,
gaat het dood!
ram

Aai de schaapjes niet.
Als je een ram aait, kan hij boos worden.
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De kip
Dit ben ik.

1

veer

5

Mijn lijf staat vol veertjes.
Toch vlieg ik niet goed.
2

bek

Ik heb geen tanden maar een bek.
Mijn bek is hard en sterk.
Ik pik er graan mee.
3

kam

poot

Dit is mijn poot.
Ik heb er twee.
Aan elke poot
heb ik vier teentjes.
Als ik slaap, zet ik
mijn teentjes vast
op een stok.
Zo val ik er niet af.

Op mijn kop staat een kam.
Die is felrood.
Het is een stukje huid.
Als ik warm heb,
helpt de kam mij
om koel te blijven.
4

3

2
4

lel

Zie je dat rood flapje
bij mijn bek?
Dat is een lel.
Net als mijn kam,
is het een stukje huid.

1

5
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Vraag maar raak!
Wat maakt je blij?

Ik loop graag rond op zoek naar voer.
Ik pik en pik en pik.
Op de grond, in het zand en in het gras.
Ik vind altijd wat.

Wat vind je niet leuk?
Een vlo of luis op mijn lijf
vind ik niet tof.
Van hun beet
krijg ik jeuk.

Wat eet je graag?

Graan, brood, fruit en wat groen.
En af en toe een worm.
Ook restjes van jouw bord lust ik.

Hoe ben je als kind?

Mijn mama is een kip
en mijn papa is een haan.
Ik ben een kuiken
en kom uit een ei.
Op mijn lijf staan
nog geen veertjes,
maar zachte dons.

Weetje

Bij de boer vind je twee soorten kippen:
de legkip en de vleeskip.
De legkip legt eitjes.
De vleeskip is dik en geeft vlees.
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