
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Wist je dat de albatros zeewater drinkt?  

Wist je dat een kameel een heel bad in 15 minuten leeg 

kan drinken?  

Wist je dat de Namibwoestijn de oudste woestijn van de 

wereld is?  

Wist je dat Antartica de grootste woestijn van de wereld is? 

Dit en nog veel meer leuke, interessante en leerzame 

dingen kom je te weten als je dit boek leest. Het neemt je 

mee naar alle soorten woestijnen die er op de wereld zijn 

en welke dieren en planten er leven. Als je dus houdt van 

lezen over dieren en natuur dan is dit hét boek voor jou! 

 

 Op bladzijde 6 en 7 zie je een wereldkaart waar alle woestijnen te zien zijn. Lees bladzijde 6 'Een 

woestijn is...' t/m bladzijde 7 '...de zomer terugkeert' voor. 

Leesvraag: Waar speelt jouw verhaal zich af? Hebben ze daar een woestijn? Zo ja, welke? 

 Er wordt verteld hoeveel millimeter regen er valt in een bepaald gebied. Om dit duidelijk te maken 

worden allerlei steden met elkaar vergeleken. Lees bladzijde 9 'Als ergens minder...' t/m bladzijde 

9 '...plaatsen te zien' voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek iets met elkaar vergeleken? Hoe laten ze dit zien? Met een plaatje 

of een tabel? 

 In de Sahara hebben de dieren zich aangepast aan de warmte. Ze hebben slimme trucjes bedacht om 

zich tegen de hitte van de zon te beschermen. Lees bladzijde 34 'In de sahara...' t/m bladzijde 35 '...weg 

te zakken' voor. 

Leesvraag: Zijn er in jouw boek mensen of dieren die zich ergens tegen  

moeten beschermen? Op welke manier doen ze dat? 

 In de woestijn leven veel giftige dieren zoals de woestijnvaraan en de  

vijfstreepschorpioen. Lees bladzijde 50 'Sommige woestijndieren, zoals...'  

t/m bladzijde 50 '...hun slachtoffer bijten' voor. 

Leesvraag: Komen er in jouw boek giftige dieren voor? Zo ja, welke? 

 In de woestijn kun je veel vormen van kunst tegenkomen.  

Bijvoorbeeld bloedpatronen op dekens of sieraden van kralen en  

hout. Lees bladzijde 52 'Om de zware...' t/m bladzijde 53  

'...en natuur weer' voor. 

Leesvraag: Kom je in jouw boek vormen van kunst tegen? 

 


