Leesplein 6-12 jaar: 5 grappige boeken voor lezers van de serie ‘Wist je dat?’
Serie ‘Wist je dat’ door Alain M. Bergeron
Wist je dat... de grootste dino zo groot was als een gebouw van vijf verdiepingen? En dat
… krokodillen en slangen hun hele leven blijven groeien?
De serie 'Wist je dat?' bestaat uit humoristische informatieboekjes over dieren vol
weetjes en grapjes. Handig voor een spreekbeurt maar ook als je zin hebt om eens
lekker te lachen.

Doorleestips:
Moest jij ook zo lachen om deze boeken? Lees dan ook eens dit:

Het waanzinnige boek over de billosaurus – Andy Griffiths
Het waaaaaaaaaaaanzinnige succesverhaal gaat verder
Wil je meer weten over de prehistorie? Lees dan nu het meest
ONVERANTWOORDE boek OOIT over billosaurussen en andere
prehistorische wezens. Deze geïllustreerde waanzinnige gids leert je
alles over - de grootste - de lelijkste - de stinkendste - de mafste & de smerigste billosaurussen die ooit leefden.

Kriebeldiertjes - Philip Ardagh
Tommy en zijn hond Mottenbal gaan op ontdekkingstocht door het
'Weetjeshuis'. Weetjes en ballonstrips over bijvoorbeeld insecten,
spinnen en veelpotigen. In dezelfde serie verscheen tegelijk ook de
uitgave 'Kriebelbeestjes'.
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De grootste, gevaarlijkste en andere bijzondere dieren – Jozua Douglas
In dit boek lees je meer over de grootste, de allerkleinste, de
gevaarlijkste, de mooiste, … dieren in de natuur, in de woeste
wildernis én in je eigen tuin. Je komt te weten wat deze
bijzondere dieren graag eten, waar ze wonen, wat hun gewoontes
zijn en wie hun vrienden en vijanden zijn.

Het supercoole boek met weetjes over dieren – Adam Frost
Wist je dat er een vis bestaat die in bomen kan klimmen? Of dat
sommige bijen krokodillentranen drinken? Dat er ooit een kwal de
ruimte in gestuurd werd? Dit boek staat boordevol wonderlijke feiten
over alle dieren op aarde. Ontdek of je net zo groot bent als een
keizerspinguïn of een velociraptor, of een honingdas een leeuw kan
verslaan en hoe een man ooit werd opgegeten door een haai en het
overleefde!

Ik lees slim serie – Anneriek van Heugten
Wie kan snel lopen, zwemmen of vliegen? Wie doet het liever kalm
aan? Zijn er dieren die nooit van hun plek komen? Was een dino
snel of traag? Ontdek alles over snelle en trage dieren in deze
informatieboekjes!
Maakt deel uit de serie 'Ik lees slim'.

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Marjan Albers van Bibliotheek Kampen.
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