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Dit bot 
is van 
een koe.
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het bot van een koe

Wolf heeft  een bot.
‘Van mij!’ gromt hij.
‘Dat dacht je maar’, 
zegt Hond.
‘Het is niet van jou.
Dit bot is van een koe.’
‘Ha, ha!’ lacht Wolf.
‘Hoe kom je er bij?
Een koe eet geen bot.
Een koe eet gras.’
Dat klopt.
Een koe eet geen bot.
En ook geen vlees.
Toch is het waar wat Hond 
zegt.

Jouw lijf is van vlees en bloed. 
In een lijf zitten botten. Die zijn 
hard. Een bot is sterk. Het geeft  
steun aan je lijf. Alle botten 
samen vormen het skelet. Zonder 
skelet ben je zo slap als een vod.

Ik voel me 
slap en flauw. 

Geef me een bot, 
en gauw!



Fijn! 
Ik doe aan 
de lijn!
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DOETJE
Ga op een groot blad liggen, 
bijvoorbeeld de achterkant van 
een rol behang. Laat iemand 
met een dikke stift je omtrek 
tekenen. Teken nu zelf je skelet 
in de omtrek.
Klaar!

Soms breekt een bot. Dat doet 
pijn. Als het bot van je arm 
breekt, moet je arm in het 
gips. En als het bot van je been 
breekt, moet je been in het gips. 
Het gips houdt je arm of je been 
stil. Zo krijgt het bot de tijd om 
aan elkaar te groeien.

WATJE 
Welk deel van je skelet kun je zien 
als je in de spiegel kijkt?
A Je haar
B Je nagels
C Je tanden



Dat is kras! 
Er komt wit 
waar het 

zwart was.

Die vis 
valt van 
de graat.

Dat is kras! 
Er komt wit 
waar het 

zwart was.

Een dood lijf is een lijk. 
Een lijk rot weg. Alleen de botten 
blijven over. Slakken en wormen 
hebben geen botten. Insecten 
ook niet. Insecten beschermen 
hun zachte lijf met een uitwendig 
skelet. Dat is een skelet aan 
de buitenkant. Bij kevers, zoals 
het lieveheersbeestje, kun je dat 
heel goed zien. Hun harde, 
glanzende dekschildjes lijken 
op een harnas. Het skelet van 
een vis bestaat uit graten.

DOETJE
Schilder een stevig 
wit blad zwart met 
plakkaatverf. Laat 
goed drogen. Kras 
met de punt van een 
knutselschaar het 
skelet van een vis 
in de verf. Het wit 
van het blad komt 
tevoorschijn. 
Klaar!


