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In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op het
ontstaan van de aarde, de drie tijdvakken in het
Mesozoïcum en de leefomstandigheden van de
dinosaurussen. Per tijdvak wordt een beeld gegeven van
het leven op aarde en de dino’s die er leven.
In het tweede deel van het boek worden de verschillende
soorten bekeken en besproken. Er wordt uitgebreid
gekeken naar kenmerken van het lichaam, bijzondere
eigenschappen, voeding en andere leuke weetjes. Welke
dino’s konden vliegen? Wat eten dino’s? Welke andere
dieren leefden er met de dinosaurussen samen? Ontdek dit
en nog veel meer...












Het Mesozoïcum bestaat uit drie perioden: Trias, Jura en Krijt. Kun jij over één van deze
perioden meer vertellen? Lees bladzijde 12 en 13 voor.
Leesvraag: In welke tijd speelt jouw verhaal zich af?
In de tijd van de dinosaurussen zag de aarde er heel anders uit. Lees bladzijde 22 en 23 voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iets dat er heel anders uitziet dan de omgeving waarin jij
woont?
Sommige insecten, zoals libellen, kakkerlakken en duizendpoten, leefden al voor de
dinosaurussen. Ken jij insecten waar je meer over kunt vertellen? Lees bladzijde 32 en 33 voor.
Leesvraag: Komen er in jouw boek insecten voor?
De Brachiosaurus at zonder te kauwen. Hij slikte mogelijk stenen in om het voedsel in zijn
maag te vermalen. Ken jij meer dieren met vreemde eetgewoonten?
Lees bladzijde 46 en 47 voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die vreemde eetgewoonten heeft?
De Hypsilophodon was misschien een nachtdier.
Ken jij meer nachtdieren? Lees bladzijde 72 en 73 voor.
Leesvraag: Komt er in jouw boek ook een dier voor? Is dat een
nachtdier?
De Suchomimus had meer dan 120 tanden. Ken jij een dier
met veel tanden? Of met bijzondere tanden? Lees bladzijde
86 en 87 voor.
Leesvraag: Zijn er in jouw boek dieren waarvan je iets kunt
vertellen over de tanden?

