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Molle



Meer oor molle
• Molle het klein ore en oë omdat hulle dit nie baie

hoef te gebruik nie. Hulle kan baie goed hoor en ruik.

• Hulle het groot pote om te grawe met 6 vingers op 
elke poot.



Meer oor molle

• Molle grawe gate vir verskillende funksies: kos, babas, 
slaap.

• Molle eet insekte.



Meer oor molle

• Molle se spoeg is giftig, en dan maak dit kleiner
diertjies verlam. Die mol bêre dan die insekte onder
die grond om later te eet.

• Molle hiberneer nie so ons kan hulle heel jaar sien.

• Molle verkies om op hulle eie te leef.



Valdeurspinnekop



Meer oor valdeurspinnekoppe

• Kyk die video

https://www.youtube.com/watch?v=ZH10-Jps47U

https://www.youtube.com/watch?v=ZH10-Jps47U


Meer oor valdeurspinnekoppe

• Dit is ‘n tipe spinnekop.

• Die valdeurspinnekop grawe ‘n tonnel in die grond en
maak ‘n deur by. Dit vat omtrent twaalf ure om sy
woning te maak



Meer oor valdeurspinnekoppe

• Wanneer die valdeurspinnekop honger word, beweeg hy
nader aan die deur en wanneer ‘n insek nader kom voel
die spinnekop die vibrasies.

• Hy kom dan vinnig uit, vang die insek en beweeg
weer terug in die tonnel in. Hy is so vining soos wat jy
moes wees in vanoggend se breinoefening.



Vasvrae
Mamma moet die video “pause” vir die leerder om te antwoord.

• Noem die 4 diere waaroor ons die week geleer het?

• Kan jy een ding van elkeen opnoem?

• Watter van die 4 soorte diere het jy al gesien?

• Het jy van die werk gehou wat ons die week geleer
het?

• Hoekom/hoekom nie?



Ons moet nie diere wat onder die grond
lewe doodmaak nie.

Elke dier op Aarde is belangrik en gemaak
vir ‘n rede, net soos ek en jy!


