Weet jij welke dieren er
in en langs het water leven?

Dit is een blauwe reiger.
Hij speurt doodstil langs de
waterkant naar eten. Hij is dol
op kikkers, visjes en muizen.
Dit is een waterjuffer. Ze hebben
felle kleuren zoals rood en blauw
om vijanden af te schrikken.

Uit het kikkerdril kruipen
kikkervisjes, ook wel dikkopjes
genoemd. Die kunnen onder
water ademen, net als vissen.

Ontdek het met IVN
Bij IVN, Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid, laten we je de natuur van
dichtbij beleven. Zodat je zelf kunt zien hoe
bijzonder onze natuur eigenlijk is.
Niet alleen langs het water, maar op allerlei
plekken in Nederland: in het bos, op de hei
en zelfs bij jou om de hoek.
Kijk op www.ivn.nl voor leuke
activiteiten bij jou in de buurt.

Dit zijn zwaluwen.
Wanneer zwaluwen hoog
vliegen, blijft het droog.
Vliegen ze laag, dan gaat
het straks regenen.

Kikkers planten zich voort in het vroege
voorjaar. Een mannetjeskikker maakt
dan veel herrie, zodat het vrouwtje
weet waar hij is en naar hem toe komt.

Dit is een wilde eend.
Hij zwemt in sloten en
plassen waar hij vaak met
zijn kop onder water hangt
op zoek naar voedsel.

Dit is kikkerdril. Het ziet er uit
als drilpudding, maar het zijn
de kleine eitjes van een kikker.

Dit is een volwassen kikker. Die heeft geen
kieuwen meer zoals een kikkervisje. Dus hij
moet boven het water ademhalen.

Dit is een karper, een grote
vis die je kunt vinden in een
rivier. Hij kan wel 110 cm
lang en 40 jaar oud worden!

Knutsel je eigen kikker!
Kleur de kikker in. Knip de kikker uit
over de oranje streeplijn. Vouw de kikker
op de groene stippellijntjes. De blauwe
stippellijntjes, de pootjes, moeten de andere
kant op gevouwen worden.
Klaar is je kikker, kwaken maar!

