
Verstoppen
De vriendjes hebben zich verstopt. Maar andere 

dieren hebben nog slimmere verstoptrucjes dan zij. 
Kun jij ze ontdekken?

1. Waar zijn de drie soorten verstopte vissen?
2. Waar is de wandelende tak gebleven?

3. Waar slaapt de nachtvlinder? 
4. Waar is de sprinkhaan?

5. Wie verstopt zich in het riet?  
6. Zie je nog meer verstopte dieren? 



De octopus is verstopkampioen. Hij kan de kleur en zelfs 
de vorm van zijn huid veranderen, zodat hij precies lijkt 
op zijn omgeving.

Sommige dieren, zoals de glasgarnaal, 
zijn doorzichtig. Zo zijn ze bijna 
onzichtbaar en veilig voor roofdieren.

Wandelende takken doen 
alsof ze een tak zijn. Er 
bestaan ook insecten die net 
doen alsof ze boomblaadjes 
zijn.

Dagpauwogen hebben grote ogen 
op hun vleugels. Het lijken net de 
ogen van een gevaarlijk dier, dus 

de andere dieren laten hen met rust.

Hoe kleiner je bent, hoe makkelijker 
je je kunt verstoppen. De kleinste 
kikker van de wereld is als 
volwassene minder 
dan één centimeter 
lang. Hij leeft in 
het tropische bos 
van Papoea-Nieuw-
Guinea.

    De meeste salamanders proberen zich 
goed te verstoppen. Maar sommige soorten houden juist 
door op te vallen roofdieren op afstand. Want met hun 
opvallende kleuren zeggen ze: pas maar op, ik ben giftig!Het zeedraakje lijkt wel een zeeplant. 

Zo verstopt hij zich makkelijk 
tussen het zeewier.

Een tijger lijkt heel opvallend. Maar als hij 
door het hoge gras sluipt, is hij bijna niet te 
zien.

De kleuren die dieren gebruiken om niet op te vallen in 
hun omgeving noemen we schutkleuren. De nachtzwaluw 
heeft een bruine schutkleur. Daarmee kan hij overdag 
lekker op de grond liggen zonder dat iemand hem 
stoort.

Antwoorden zoekplaat ‘Verstoppen’
1. Opgegaan in de stenen, de planten, de modder.  
2. Rechts voorin. 3. Als een blaadje aan de boom in 
de vijver. 4. In het riet links voorin. 5. De roerdomp, 
een reigerachtige vogel. 6. De pad, de kikker, het hert, 
de salamander, het everzwijn en de nachtzwaluw.


