Het verhaal van Egeltje Prikgraag (trefwoorden)
 Nachtdier (zaklamp)

: Ik ben een nachtdier. Weten jullie wat dat
betekent? Dat betekent dat ik overdag lekker
veel slaap en ’s nachts op stap ga, op zoek
naar voedsel. Toch kan ik niet zo goed zien in
het donker, ik heb tenslotte geen zaklamp!

 Ruiken (neuzen)

: Hoe kan ik eten vinden als ik niet goed kan
zien? Omdat ik niet veel zie, moet ik goed
kunnen ruiken om mijn voedsel te vinden.
Daarom heb ik een hele goede neus.

 Eten (worm)

: Wat denk je dat ik eet? Ik ben een heel nuttig
beestje, want ik eet graag torren en slakken.
Ook lust ik wormen en jonge muizen.

 Winterslaap (gewichten)

: Ik moet heel veel eten om de winter goed
door te komen. Want weet je, ik slaap zo’n
beetje de hele winter! Dat heet winterslaap.
Weet iemand wat winterslaap is? Zou ik tijdens
de winterslaap eten? Tijdens de winterslaap eet
ik niet. Door van te voren veel te eten, weeg ik
ongeveer zo veel als een zak suiker, maar ik
mag niet lichter worden dan een halve zak
suiker. Dat moet ik wegen om de winterslaap
te overleven.

 Hond (bal)

: Hebben jullie thuis een hond? Ik heb soms wel
eens last van honden, maar ik ben heel slim.
Weet je wat ik doe als ik last heb van een
hond? Ik rol mezelf op tot een balletje, knap
hè? Ik houd zo’n hond mooi voor de gek. Hij
probeert me dan voort te duwen met zijn neus,
maar als mijn scherpe stekels hem prikken,
houdt hij vanzelf wel op.

 Vos (zwembandje)

: Af en toe kom ik ook wel eens een vos tegen
als ik in het bos ben. Hij is ook heel slim. Weet je
wat hij doet als ik me oprol? Hij rolt me het
water in. Maar dat is niet erg hoor, ik ben niet
bang voor water. Ik kan goed genoeg
zwemmen om weg te komen.
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 Stekels (nagelborstel)

: Als ik me in elkaar rol zie ik er uit als een
stekelbal. Weet je hoeveel stekels ik heb? Ik
heb meer dan 7000 stekels. Zo kan ik uren
blijven zitten en ben ik goed beschermd tegen
aanvallen van de meeste vijanden.

 Wassen (zeepdoosje)

: Hoe denk je dat ik me kan wassen? Door al
die stekels kan ik me niet wassen. Daardoor
heb ik veel vlooien, maar geen jeuk, goed hè?!

 Vriendinnetje (hart)

: In de lente ga ik altijd op zoek naar een lief
vriendinnetje. We worden dan verliefd en
snuffelen aan elkaar en geven elkaar kleine
schopjes. Daarna vrijen we en gaat mijn
vriendinnetje op zoek naar een droge plaats
om een nest te bouwen.

 Nestje (voelkastje)

: Het nest bestaat uit bladeren die er voor
zorgen dat het lekker warm is voor de jonge
egeltjes. Voel maar eens. Is het in het nest
lekker zacht/warm?

 Groeien (flesje)

: Moeder egel heeft de baby egeltjes vier
weken in haar buik en dan wordt er niet één,
maar wel vier of vijf of zes kleintjes geboren. De
jongen zijn roze, kunnen niet horen of zien en
hebben kleine zachte stekeltjes. De baby’s
groeien snel van de vette melk van hun
moeder. Al na zes weken kunnen de jongen
hun eigen eten vinden in de tuin of in het bos.
Vergelijk dat eens met een mensenbaby!

 Gevaren (auto)

: Weet je wat een heel groot gevaar is voor ons
en soms ook voor jullie? Auto’s zijn voor ons
heel gevaarlijk. Als we oversteken moeten we
heel goed uitkijken en dat moeten jullie ook
doen!
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Help Egeltje Prikgraag
Wat kunnen jullie doen om mij te helpen? Als je een tuin hebt, kun je de
bladeren van struiken en bomen laten liggen. Daar bouwen wij weer nesten
van. En geen spullen in de tuin laten liggen waar we in vast komen te zitten. Ik
zorg dan dat er weinig slakken in de tuin blijven. Dus geen giftige
slakkenkorrels gebruiken, want daar gaan wij en de vogels van dood. Als je
ons wat eten wilt geven, mag dat wel, maar ik mag niet alles hebben.
Wat denk je dat ik lekker vind? Ik ben gek op etensrestjes van mensen, maar
ook honden- en kattenvoer vind ik lekker. Als ik dorst heb, drink ik het liefst
lekker water. Melk mag ik niet hebben, want daar word ik ziek van.
Van al dat gepraat word ik zó moe! Hebben jullie nog vragen? Nee? Dan ga
ik gauw weer slapen, dan kan ik vannacht op zoek naar lekkere hapjes.
Daag! Tot de volgende keer!
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