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Tijdelijke tentoonstelling Apenstreken
Werkblad - Niveau 2

Welkom in de apenwereld! 
Volg het parcours van de tentoonstelling en ontdek in 5 grote thema’s de boeiende wereld van de primaten. De vragen van dit 
werkblaadje zijn ook in deze volgorde opgesteld. 

Wat is een primaat?
Hieronder lees je de kenmerken van de primaten. De mens is ook een primaat en heeft veel van die kenmerken 
behouden, maar niet alle. 

 Duid de kenmerken aan die de mens niet (meer) heeft. 

m	 Een groot brein kan problemen oplossen en informatie opslaan.
m	 Met hun naar voren gerichte ogen kunnen ze afstanden schatten bij het springen en door kleurenzicht  
 vallen rijpe vruchten op.
m	 Hun lange staart geeft evenwicht bij het springen of kan een tak vastgrijpen. 
m	 Hun grijphanden en grijpvoeten zijn nodig voor een stevig houvast en hun nagels beschermen vingers  
 en tenen.

Véél primaten
Wij mensen zijn maar één van de ongeveer 500 soorten primaten die vandaag leven. 

 Bekijk de 11 fiches van de apen en schrijf de Nederlandse naam van de aap bij het werelddeel      
       waar hij in de vrije natuur leeft. 

 Welke primatensoort heeft zich over de hele wereld gevestigd? ……………………......................... 

Alle apen, groot en klein 
Vul de naam in van het kleinste aapje dat evenveel als een CD-schijfje van 30 gram weegt en de naam van de 
zwaarste primaat die evenveel als een tractorband van 220 kg weegt. 

Zone 1: Een wereldwijde familie
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Zone 2: Goed aangepast 

Zich verplaatsen
Bekijk de voeten van de gorilla en de mens in de lage vitrinekast.

 Teken hieronder de voetafdruk van een gorilla en van een mens. Zorg ervoor dat de dikke teen duidelijk te zien is. 

1. Voetafdruk van een gorilla 2. Voetafdruk van een mens

 Welke van de twee voeten is nog een grijpvoet? ………………….

Bekijk de verschillende manieren hoe apen zich voortbewegen in de 2 vitrines zoals hieronder. Schrijf het juiste cijfer van de 
omschrijving in de cirkel bij de aap die zich op die manier voortbeweegt. 

1. Slingeren met hun lange armen door de bomen.
2. Grondbewoners met lange benen, maar korte vingers en tenen. 
3. Klampen zich met hun scherpe klauwtjes aan de boomschors vast. 
4. Wandelen en springen op vier poten over de takken 
5. Gebruiken de staart als een extra ledemaat waarmee ze in de bomen klimmen en slingeren. 
6. Klampen zich vast en springen dan recht omhoog. 

Vreetpartij
Primaten eten erg uiteenlopende dingen zoals vruchten, zaden, noten, bladeren, scheuten, insecten, spinnen, krabben  en zelfs 
vogels en zoogdieren. Bij sommigen staan soms heel ongebruikelijke dingen op het menu. 

 Wie eet wat? 
       Verbind elke aap met zijn favoriete voedsel:

    

    Larven m gras m  giftige bamboe m  gomhars m
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Zone 3: Zintuigen en communicatie

Wat zien andere primaten? 
Kijk door de rode brillen in de muur en achterhaal of andere primaten dezelfde kleuren zien als wij. 

 Verbind de primaten met de foto van de vruchten, zoals ze die zelf kunnen zien. 

chimpansee   m 

wijfje van doodshoofdaapjes m  

mannetje van doodshoofdaapjes m  

nachtaapjes   m 

mens    m	

Kleurrijk vertoon 
Veel primaten hebben een felgekleurd gezicht. 

 Welke kleuren hebben Mandrilmannetjes op hun gezicht? ………………-……………...  

       Ze geeuwen naar hun rivalen, waarbij ze met hun grote ……………….. pronken. 

 Teken de hoektanden van dit mannetje op de foto, zodat hij veel          
meer kans maakt bij de vrouwtjes! 

Een druk sociaal leven
 Bekijk de apen in deze vitrinekast en verbind de werkwoorden met de apen die het uitbeelden. 

 Paren m  Vlooien  m Baby's grootbrengen m  Spelen m Groeten m

m

m

m

Zone 4: Hogerop geraken 
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Bijna de helft van alle primatensoorten dreigt uit te sterven. Als we de primaten en hun leefgebied niet beschermen, zullen veel 
soorten voor eeuwig verdwijnen.

Niet getreurd! Je kan er zelf ook iets aan doen! Door betrokken milieuorganisaties te steunen, enkel smeerpasta met duurzame 
palmolie te kopen en hout en papier te kopen met het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC). Hout met dat keurmerk 
komt uit bossen die opnieuw aangeplant worden. Ook kan jij je oude gsm naar een verzamelpunt brengen, zodat de metalen ervan 
gerecycleerd kunnen worden. Zo moet de jungle niet verder vernield worden op zoek naar nieuwe metaalertsen. 

Denk je ook aan de leefgebieden van de apen als je iets koopt? Duid aan wat jij vanaf NU zal kiezen. 

Een leuke houten speeltuin?       

Smeerpasta voor op je boterham  

De oude gsm: in de lade van een kast laten liggen  m	 	 m   naar een inzamelpunt brengen. 

        © Jane Goodall

Zone 5: Een onzekere toekomst 
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