
Bron: ‘De Druivelaar’, 7 september 2015, De Prest, 2014.

Bron: ‘Wist je dat dieren ook humor hebben?’, 2010 (online).  
Beschikbaar: http://www.knups.nl/wist_je_dat/318/dieren_ook_humor_hebben.html.

Ook op de 
kalender vind 
je elke dag 
een grapje.

Lachen is gezond!

We vinden ook veel 
grappige dingen op het 

internet. Hieronder lees je 
allemaal grappige weetjes 

over dieren.

Wist je dat dieren ook humor hebben?
Modern onderzoek van Jane Goodall toont aan dat chimpansees zich wel eens 
voor de grap verstoppen om dan ineens tevoorschijn te komen. Ze hebben dan de grootste lol. 
Dieren kunnen elkaar ook kietelen. Jaak Panksepp van de Bowling Green University in Ohio 
ontdekte dat ratten elkaar ook kietelen. Ze vertonen dan gedrag dat je als lachen kan opvatten. 
Het grote verschil tussen humor van mensen en dieren is taal, beweert Dan Estep, 
een Amerikaans dierenexpert.

Grapjes vind je 
overal. Dit zijn 
grapjes uit een 
moppenboek.

We vertellen veel 
grapjes en lezen 
leuke verhalen.

Wij zijn 
Klaartje en Adil. 

Wij houden  
van lachen.

Bron: ‘Tom & Jerry 2’, Big Balloon, 2015, p. 17.

Tom komt van de tandarts. ‘Doet je kies nog pijn?’ vraagt Jerry. ‘Ik weet het niet’, zegt Tom. ‘De tandarts heeft hem gehouden.’

‘Wie zichzelf dom vindt, moet gaan staan’, zegt de meester tegen zijn klas. Alle leerlingen blijven zitten. Dan gaat Jantje ineens 
staan. ‘Waarom ga je nu pas staan, Jantje?’ vraagt de meester. ‘Vind je jezelf toch dom?’ ‘Nee, meester, maar ik vond het zo zielig 
dat u de enige bent die staat!’

Tom en Jerry zitten te vissen in een bootje. ‘Krijg nou wat, er zit een gat in de boot!’ roept Jerry. ‘Is niet erg, hoor’, zegt Tom. 
‘Ik boor er wel een gat bij, dan loopt het water vanzelf weer weg!’

Jerry kent een raadsel: het vliegt en het houdt van kralen. Wat is dat? (Een reiger)

Tom belt aan bij de buurman en vraagt of hij de volgende avond zijn muziekinstallatie mag lenen. ‘Tuurlijk’, zegt de buurman.  
‘Ik kom hem wel even brengen.’ De volgende dag komt de buurman met de installatie en de boxen. ‘Waar zal ik hem neerzetten? 
Wat geef je voor feest?’ vraagt hij. ‘Ik geef helemaal geen feest’, zegt Tom, ‘maar nu kan ik vannacht tenminste slapen!’

Wist je dat een olifantniet kan springen?Als een olifant zou kunnen springen,zou hij door zijn gewicht bij hetneerkomen botten breken.

Bron: ‘Wist je dat een olifant niet kan springen?’, 2016 (online). 

Beschikbaar: http://weetjes.digiden.net/nl/olifant-kan-niet-springen/.

Wist je dat konijnen

dol zijn op snoep?

Konijnen lusten wel eens een snoepje.

De dieren zijn namelijk gek op zoethout.

Dat bevat een zoetstof die dertig tot vijftig

keer sterker is dan suiker. Het wordt dan ook

gebruikt om snoepjes te maken. Maar helaas 

moeten konijnen ervan afblijven, omdat ze  

de suikers niet kunnen verteren.

Bron: ‘25 bizarre weetjes uit de dierenwereld’,  

Het Laatste Nieuws, 24 januari 2008.
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In de krant staat 
bijna elke dag 
een cartoon.

Een cartoon is een  
spotprent of grappige tekening. 
Meestal wordt er gelachen met 
een bekend persoon of een 
actuele situatie. Soms stelt  
een cartoon ook gewoon  
een leuke situatie voor.

Strips zijn ook vaak 
grappig. Hier zie 

je stukjes uit onze 
lievelingsstrips:  

De Smurfen, De Kiekeboes  
en De Kampioenen.

Bron: De Kiekeboes, ‘Schatjes op zolder’, 134, 2012, p. 28. © Standaard Uitgeverij

F.C. De Kampioenen © Standaard Uitgeverij
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