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LESKAART 
Tijdens het Mesozoïcum hebben in drie tijdvakken een 

heleboel verschillende dinosauriërs op de aarde geleefd. 

Dankzij Pangea was het voor de dinosauriërs mogelijk om 

zich over de hele aarde te verplaatsen.  

 

Dankzij opgravingen ontdekken wetenschappers steeds 

meer over het leven van dinosauriërs en over de 

verschillende soorten die hebben bestaan. In dit boek 

wordt ingegaan op de stamboom van dinosauriërs. Per 

soort wordt besproken aan welke kenmerken de 

dinosauriërs binnen deze groep voldoen en waarin ze 

verschillen van andere soorten. 

 

Op grote en gedetailleerd illustraties zijn, bij iedere tekst, 

verschillende dinosauriërs afgebeeld die bij de beschreven 

soort horen. In de legenda wordt verder toegelicht hoe de 

afgebeelde dinosauriërs heten, waar ze leefden en wat kun 

kenmerken zijn.   

 
 In de stamboom van de dinosauriërs kun je zien welke soorten er bij elkaar horen en hoe die aan elkaar verwant 

zijn. Lees bladzijde 5 ‘De stamboom van…‘ t/m ‘…in de vogels.‘ voor.  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek mensen die aan elkaar verwant zijn? 

 In het begin van het Mesozoïcum was er één groot supercontinent, Pangea. In de loop van de jaren zijn de 

verschillende continenten steeds verder verschoven tot de aarde die we nu kennen. Lees bladzijde 6 ‘Je zou het…‘ 

t/m ‘…binnenzee in Afrika.‘ voor.  

Leesvraag: In welke omgeving speelt jouw verhaal zich af? Binnen Europa of daarbuiten?  

 Bijna was al het bewijs voor het bestaan van de Carcharodontosaurus verdwenen bij een bombardement in de 

tweede wereldoorlog. Lees bladzijde 26 ‘Deze groep wrede…‘ t/m bladzijde 27  

‘…exemplaar, Carcharodontosaurus Liguidensis.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iets dat verdwijnt of kwijt raakt? 

 De Therizinosauridae zaaiden jarenlang verwarring bij de wetenschappers. 

 Lees bladzijde 38 ‘Deze dinosauriërs werden…‘ t/m  

‘…broedseizoen samen doorbrachten?‘ voor. Weet jij meer onderwerpen  

waarover wetenschappers steeds andere dingen ontdekken? 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook sprake van verwarring? 

 Wetenschappers zijn het niet met elkaar eens over de reden van het 

uitsterven van de dinosauriërs en wijzen daarvoor verschillende oorzaken aan. 

Lees bladzijde 88 ‘Ongeveer 66 miljoen…‘ t/m ‘…dinosauriërs op aarde.‘ voor.  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek mensen die het niet met elkaar eens zijn? 

 


