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Zien,horen,ruiken,voelen,proeven...
Het gezicht,het
gehoor, de reuk,
de smaak en de
tastzinworden
de vijf zintuigen
genoemd.Die
zorgen ervoor
dat we weten
wat er om ons
heen gebeurt.
Ze worden
gecontroleerd
door de
hersenen.

Horen

Dankzij je oren kun je
horen.

Zien

Zien doe je met je ogen.
Wanneer je naar jezelf kijkt
in de spiegel, zul je
ontdekken dat er midden
in je oog een klein, zwart

rondje zit: de pupil. Door
dat kleine gaatje komt het
licht in je oog en vertelt
dat aan je hersenen wat je
ziet.

Geluiden komen het oor in en
botsen op het trommelvlies.

De trillingen worden
doorgegeven aan de hersenen.

Aan de binnenkant van de
neusgaten bevinden zich

piepkleine reukhaartjes die
geuren kunnen herkennen.

Ruiken

Met je neus kun je
geuren ruiken.

12

Proeven

Waarom huilenwe?
bitter

zout

zuur
zoet

Door de smaakpapillen
op je tong herken je de
smaak van eten.
Er zijn vier hoofdsmaken:
zout, zoet, zuur (zoals

citroen) en bitter (zoals
koffie).
Die vier smaken komen
overeen met vier gebieden
op je tong.

Zelfs wanneer je niet
huilt, maken de ogen
tranen aan, een
vloeistof die heel nuttig
is om de ogen vochtig
te houden.
Wanneer je verdriet of
pijn hebt, maken je
ogen veel meer tranen
aan. De tranen die ‘te
veel’ zijn, stromen dan
uit je ogen over je
wangen.

Voelen

Een verstopteneus

De oppervlakte van je huid
geeft informatie door over
wat we voelen.
Dankzij de tastzin weten
we wat koud, warm, lauw,

bevroren, zacht, ruw, glad,
grof, scherp, hard of
kneedbaar is.
Vooral met de handen kun
je goed voelen.
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Wanneer je eet of
drinkt, denk je vaak
dat je iets proeft, maar
eigenlijk ruik je het
vooral. Daarom lijkt
niets te smaken
wanneer je verkouden
bent en een verstopte
neus hebt.

Het bouwterrein
Bij het bouwen
van een huis
werken veel
bouwvakk
ers
met elkaar
samen.Iedere
bouwvakk
er
heeft zijn eigen
taak.

De architect maakt een
tekening van het huis. De
aannemer heeft de leiding
over de werkzaamheden.
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De metselaar bouwt de
muren van het huis. De
dakwerker maakt het dak
dicht met dakpannen,
leistenen of dakplaten.

De schilder verft de muren.
De loodgieter legt de
waterleiding en de kranen
aan. De timmerman maakt
alles wat van hout is.
De elektricien legt de

elektrische kabels en de
stopcontacten aan. De
machinist bestuurt de
graafmachine, een machine
met een graafbak en
rupsbanden.

Een spelletje
Probeer deze mensen
terug te vinden op het
bouwterrein:

de architect

de aannemer

de dakwerker

de metselaar

de schilder

de loodgieter

de timmerman de elektricien
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De hyena lijkt op
een grote hond met
sterke kaken. Hij heeft
een gevlekte vacht. Hij jaagt
in een groep. Wanneer hij
roept, is het net of hij lacht.

De baobab wordt ook wel
apenbroodboom genoemd.
Zodra het regent, zuigt de
stam water op.Tijdens het
droge seizoen dient de
stam als wateropslagplaats.

Zebra's zijn planteneters.
Ze leven in kudden.
Daardoor kunnen ze
gemakkelijker ontsnappen
aan de klauwen van
cheetahs of leeuwinnen.

Gnoes leven in
grote kudden die
zich voortdurend
verplaatsen op zoek
naar vers gras.

De neushoorn heeft twee heel harde hoorns.
Hij rolt dolgraag in de modder om af te koelen
en lastige insecten van zijn lichaam te verwijderen.
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