MINI LEESLES
LESKAART
In reizigers in het dierenrijk maak je in drie hoofdstukken
kennis met verschillende reizende dieren.
Je leert meer over deze dieren en hun gewoontes in: ‘met
vogels en vlinders de lucht in’, ‘Naar de zee, de meren en
de plassen’ en ‘Over de bergen, door woestijnen, zeeën en
oceanen’.
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een uitvouwbare
landkaart waarop de reizen van de verschillende dieren
zijn afgebeeld. Weet jij welk dier het verst reist? En welke
dieren alleen of juist samen reizen?


Kraanvogels zijn heilig in Japan en China. Weet jij welke dieren er in andere landen heilig zijn?
Lees bladzijde 3 ‘Chinese kraanvogel‘ voor.
Leesvraag: Komen er in jouw boek ook dieren voor die een belangrijke rol hebben?



De albatros gebruikt luchtstromingen om op de lucht te drijven. Zo hoeft hij zelf zo min
mogelijk te doen. Ken jij meer dieren die handig gebruik maken van de natuur tijdens het
reizen? Lees bladzijde 3 ‘Kapitein Albatros‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die zich laat vervoeren?



Bij de lederschildpadden reist het vrouwtje terug naar het strand waar ze geboren is om eitjes
te leggen en te eten. Zijn er meer dieren die een reis afleggen om eieren te leggen of om
jongen te krijgen? Lees bladzijde 13 ‘Lederschildpad‘ voor.
Leesvraag: Wordt er in jouw boek iemand geboren?



De zuigbaars gebruikt andere dieren in de zee als Taxi. Met zijn zuignap
zuigt hij zich vast zodat hij kan meeliften. Lees bladzijde 14
‘Zuigbaars‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een taxi neemt of die
met iemand meelift?



Een tonijn is erg snel. Hij kan wel 70 kilometer per uur
zwemmen. Weet jij welke vissen er nog meer zo snel zijn?
Lees bladzijde 17 ‘Blauwvintonijn‘ voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iets of iemand die heel snel is?

