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Werkblad bij les a – Van alles over de geit
Alle

informatie

die

nodig

is

om
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te

kunnen

maken,

is

te

vinden

op

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerlingengedeelte, klik op de geit en kies
daarna één van de bordjes aan de linkerkant.
Opdracht 1. Wat is een geit?
Geiten en schapen lijken wel een beetje op elkaar. Toch zijn er veel verschillen te noemen.
Beantwoord de volgende vragen. Geef als antwoord: geit of schaap. Er is er eentje voorgedaan.
1a. Dit dier heeft soms een sik.

Geit______________

1b. Deze dieren blaten.

__________________

1c. Van wie zijn deze hoorns?

__________________

1d. Van wie is deze vacht?

__________________

1e. Van welk dier wordt het mannetje een bok genoemd?

__________________

1f. Van welk dier wordt het vrouwtje een ooi genoemd?

__________________

1g. Van welk dier wordt het jong een lammetje genoemd?

__________________
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Opdracht 2. De geit van top tot teen
Weet jij hoe een geit in elkaar zit? Bekijk de foto. De lichaamsdelen van de geit hebben nummers.
2a. Schrijf bij elk nummertje het goede lichaamsdeel. Eentje is er voorgedaan.
1 = Oor___________________________
2 = ______________________________
3 = ______________________________
4 = ______________________________
5 = ______________________________
6 = ______________________________
7 = ______________________________
8 = ______________________________
9 = ______________________________
10 = _____________________________
11 = _____________________________
12 = _____________________________
Kijk nog eens naar de geit op de foto.
2b. Is dit een mannetje of een vrouwtje? Waaraan kun je dat zien?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Kijk nog eens naar het antwoord, dat je hebt ingevuld bij lichaamsdeel 10.
2c. Waarvoor is dit lichaamsdeel?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Opdracht 3. Eten, drinken en… herkauwen?
Alle dieren moeten drinken, anders gaan ze dood. Geiten en andere dieren drinken water, maar
niet allemaal.
3a. Welke geiten drinken geen water? Wat drinken zij dan wel?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Natuurlijk moeten geiten ook eten. Geiten zijn knabbelaars, terwijl andere dieren zoals de koe meer
grazers zijn. Grazers eten bijna alleen maar gras.
3b. Wat zal een geit die in het wild leeft dus allemaal eten? Noem een paar dingen.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Je hebt geleerd dat alle dieren moeten eten en drinken. Sommige dieren doen ook nog wat extra:
herkauwen. Een paar van deze dieren, die je dus herkauwers noemt, zijn de geit, het schaap en de
koe, maar ook de kameel, het hert en de giraf.
3c. Vul de ontbrekende woorden in de onderstaande tekst in.
Kies uit de woorden hieronder. Let op, één woord gebruik je twee keer.
Uitgepoept – gekauwd (1) – gekauwd (2) – herkauwen – water – mens – geit – vier –
slokdarm – darmen – netmaag – lebmaag – bek – pens.
Als het dier heeft gegeten, wordt het eten eerst ______________. Daarna gaat het eten via de
______________ naar de maag. Herkauwers zoals de ______________ hebben _____________ magen.
De eerste maag noemen we de ______________. Nadat het voedsel hier doorheen is geweest, gaat
de geit ______________. Dit betekent dat het eten terug naar de ______________ van het dier gaat.
Daar wordt het nog een keer ______________. Wanneer dat gebeurt is, gaat het door naar de
andere magen. Als eerste de ______________, deze maag werkt een beetje als een zeef. Als
tweede de boekmaag, hier wordt het ______________ uit het voedsel gehaald. De laatste maag is
de ______________, deze werkt ongeveer hetzelfde als de maag van de ______________. Daarna
gaat wat er nog over is van het voedsel naar de ______________, waar ook nog water en stofjes
eruit gehaald worden. De rest wordt ______________.
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Opdracht 4. Een leven in het wild
Je kent geiten vast van de boerderij. Maar vroeger leefden alle geiten in het wild. Deze geiten
noemen we wilde geiten. Er leven nog steeds geiten in het wild, de volgende vragen gaan over
deze wilde geiten.
Veel dieren leven in een groep samen. Een groep vissen noem je een school, een groep honden
noem je een roedel.
4a. Hoe noem je een groep geiten?
____________________________________________________________________________________________
4b. Waarom leven geiten in het wild in een groep?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4c. Wilde geiten kunnen erg goed klimmen. Waarom is dat handig?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Wilde geiten hebben hoorns. Vooral bij de mannetjes kunnen deze erg groot worden. Misschien
heb je wel eens steenbokken gezien in de dierentuin.
4d. Waarom hebben mannetjesgeiten zulke grote hoorns?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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