
 

Hoe slapen dieren? 
Een kijkje in het aquarium bij nacht! 
 
's Nachts lig jij waarschijnlijk op 1 oor. De meeste dieren ook. Maar niet allemaal... 
 

Maurice en Kristel gaan naar het aquarium. Maar ze gaan niet overdag...ze gaan ‘s nachts! 
En omdat het donker is, hebben ze zaklantaarns. Eens kijken wat de dieren hier ‘s nachts 
doen.  

De slang slaapt. En de leguaan? Die slaapt ook. Kijk, de hagedis slaapt zelfs door als je hem 
oppakt.  Hier wonen de krokodillen. In hun huis is het ‘s nachts heel donker.  Daar is ie!  Hij 
slaapt ook.  

Zouden de insecten ook slapen?  Hier, een wandelend blad.  Hij is wakker. Insecten zijn zó 
leuk.  En de wandelende tak is ook nog lang niet moe.  

Nu gaan we bij de vissen kijken. Die zwemmen rustig rond. Maar ze slapen niet echt. 
Kunnen vissen wel slapen?Een haai. Hij is nog steeds op jacht! De kwallen zijn ook wakker. 
Wat geven ze mooi licht......als je je zaklantaarn erop schijnt. Dit zijn koraalvissen. Die 
slapen wél. In de zeeanemonen. Daar zijn ze veilig. Een octopus. Die slaapt ook. Het lijkt wel 
of hij snurkt! 

Van vissen kijken word je wel moe.  

Welterusten! 
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