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Hoi! Slakken zijn beestjes zonder botten.

Bekijk de slakken in het slakkenhotel.Wat

Slap, sloom en slijmerig. Het huisje op hun
rug beschermt ze. Aan het eind van de herfst
maakt de slak zijn huisje dicht met een
deurtje van slijm en kalk. ‘Dag allemaal!
Ik ga lekker in winterslaap!’

doen ze als je ze erin hebt gezet? Kruipen?
Eten? Klimmen? Niets?

Doe in een bak wat vochtige aarde, oude
takjes en blaadjes. Klaar is je slakkenhotel.
Daar komen een paar huisjesslakken in, die
je buiten gaat zoeken. Onder struiken,
stukken hout en steen, tussen bladeren…
Je vindt slakken bij vochtig en bewolkt weer.
Met dit natuurboekje ga je ze bekijken.
Zet ze na afloop weer terug.
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Blijven de slakken in hun huisje? Even wat
water spuiten met de plantenspuit. Dan
laten ze hun neus zien. Slakken houden van
vocht.
Teken en kleur één van je slakken.
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Slakken-onderzoek Zet een slak op je

De slak heeft een gaatje in zijn lijf. Net

hand. Maak van je hand een holletje. Na een
poosje gaat de slak kruipen. Hoe voelt dat?

onder de rand van het huisje. Zie je het?
Waar denk je dat dit gaatje voor is?*

Slakken hebben vier voelsprieten op hun
kop. Op twee voelsprieten staan de ogen.
Welke sprieten zijn dat, denk je?
O de lange sprieten
O de kortere sprieten

Laat de slak kruipen in een vochtig glazen
potje (even omspoelen). Dan kun je goed
naar zijn onderkant kijken. Naar de golvende
rupsband waar hij mee loopt.
Zie je ook zijn mond, onder aan z’n kop?
De slak heeft een rasp in zijn mond. Daar
raspt hij zijn eten mee. Mrrjam mrrjam.

Waarom denk je dat?

* Het is zijn neus, om mee te ademen.
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Slakken lopen altijd op een laagje slijm.

Post De gemeentes moeten

Dat beschermt tegen scherpe steentjes of
puntige doorns. Het slijm komt uit een
kliertje bij hun kop. Wat een slijmballen hè!

kinderen maar eens vragen
hoe het hondendrol-probleem
op straat kan worden opgelost.
Jullie hebben ideeën genoeg!

van Dianne Peters

van Daisy S.

Laat een slak over dit zwarte blaadje lopen.
Kijk of hij een slijmspoor achterlaat. Zie je
het spoor glinsteren?
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van Onno
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Doe je mee? Heb je

slakken wel eens zien
vrijen? Dat is leuk om te
zien. Ze doen het heel
rustig. Met een
slakkengangetje. Of weet jij niet hoe slakken
vrijen? Hoe denk je dan dat ze dat doen?
Maak een mooie tekening van twee vrijende
slakken en stuur die voor  oktober 
naar Het Limburgs Landschap.
Slakken-weetje Veel huisjesslakken zijn

mannetje en vrouwtje tegelijk. Die kunnen
allemaal eitjes leggen. Daar komen
piepkleine slakjes uit, met huisje en al.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus ,   Arcen
telefoon []   
fax []   
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Deze kinderbijlage is mogelijk gemaakt
door de Nationale Postcode Loterij

