Boekentips Taalleesland

Groep 7 Thema 7

Versie 2007-2008

Groep 7
Thema 7 Wat doet dat beest nou?
Titel: Menseneters
Auteur en illustraties: Jet Bakels en Anne-Marie Boer en diverse fotografen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Leopold, Amsterdam 2005
(ISBN 9789025846442 )
Inhoud:
In dit informatieve kijk- en leesboekboek over roofdieren worden de dieren vanuit een culturele,
biologische en geschiedkundige hoek bekeken. Niet de leefwijze staat centraal maar de
eigenschappen en reputatie die mensen aan deze dieren toeschrijven en hoe dat tot de verbeelding
spreekt. Zeven roofdieren die mensen (zouden) eten, passeren de revue: wolf, krokodil, leeuw,
tijger, beer, luipaard en haai.
In interviews komen o.a. een leeuwentemmer en een haaienonderzoeker aan het woord. Daarnaast
wordt op levendige en afwisselende wijze, met behulp van mythes en verhalen een helder beeld
geschetst over de relatie tussen mens en dier (bewondering en angst) en over een (on)bekende
dierenwereld. Foto’s en afbeeldingen van kunstvoorwerpen, postzegels en posters verlevendigen
het geheel.
Niveau: Vanaf ca. 10 jaar.

Titel: Het paardenboek
Auteur en illustraties: Hans en Monique Hagen en Philip Hopman
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2005
(ISBN 9789045104393)
Inhoud:
In een rijk gevuld boek komen in de vorm van interviews, reportages, anekdotes,
wetenswaardigheden en verhalen verschillende kanten van de paardenwereld aan
bod. Hans en Monique volgden een cursus bij een paardenfluisteraar. Ze liepen rond in een kudde
van negenhonderd wilde paarden, reden mee met de ambulance van een paardenhospitaal en zagen
hoe politiepaarden met vuurwerk werden bekogeld.
Het boek is ingedeeld in 17 hoofdstukken waarvan er een gaat over de ontstaansgeschiedenis van
het paard. Verder informatie over het verschil tussen een paard en een pony; het Paard van Troje;
het paard van Napoleon; de kracht van paardenmelk; het gebruik van paardenharen; wat paarden
eten en wat ze zeker niet mogen eten; paardenpoep; de paardenmarkt; werkpaarden en
blindegeleidepony's.
Achter in het boek zit een overzichtelijk register.
Onder aan elke pagina staat een galopperend paard dat lijkt te bewegen als je de pagina’s snel door
je vingers laat bladeren. Het geheel geeft precies weer hoe paarden zich voortbewegen. De overige
zwart-wit- illustraties, van klein tot paginagroot, sluiten goed aan op de tekst.
Niveau: Vanaf 10 jaar.
Website: www.moniquehagen.nl/het_paardenboek.htm
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Titel: Winterslaap
Auteur en illustraties: Tialda Hoogeveen en Irene Goede
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: KNNV Uitgeverij, Utrecht 2005
(ISBN 9789050112161 )
Inhoud:
In een vlotte directe stijl wordt in dit informatieve prentenboek de overwintering van zes dieren
uitgelegd: de egel, de grote modderkruiper, de vleermuis, de slak, de kikker en de hommel. Per
diersoort wordt gekeken waarom ze een winterslaap houden en waar, hoe ze zich voorbereiden, hoe
ze het vol kunnen houdende en het ontwaken, Daarnaast is aandacht voor opvallende kenmerken en
voor het wintergedrag van soortgelijke dieren. Met de verwijzing naar Nederlandse websites kunnen
de leerlingen aanvullende informatie vinden. Naast de aantrekkelijke illustraties verspreid over de
pagina’s, voegen paginagrote illustraties helder informatie toe aan de tekst.
Aanbeveling:
Kijk ook naar het ander boek van Tialda Hoogeveen: ‘Lentekriebels’ (ISBN 9789050112499) Hierin
wordt op de zelfde speelse manier het paargedrag en de voortplanting van zes diersoorten
uitgelegd: de zeehond, de koekoek, de adder, de vroedmeesterpad, het zeepaardje en het
koolwitje.
Niveau: Van 8 tot 12 jaar.

Titel: Insecten, knappe architecten
Auteur en illustraties: Anne Moller en Ineke Ris
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: 4 Windstreken, Rijswijk 2006
(ISBN 9789055796014)
Inhoud:
Op overzichtelijke wijze wordt van drie insecten: de bladroller, de mestkever en de
leemwesp en zeven bijsoorten weergegeven hoe zij hun nestjes bouwen, hun eieren
leggen, een voedselvoorraad aanleggen en hoe de larven uitkomen. De verschillende en verrassende
vormen van voortplanting zijn vaak nog onbekend. Op paginagrote en kleinere kleurenillustraties
wordt de informatie uit de tekst gedetailleerd weer gegeven en is bijvoorbeeld duidelijk te zien hoe
het eitje zich tot insect ontwikkelt.
Niveau: Vanaf ca. 9 jaar.

Titel: Bibi’s bijzondere beestenboek
Auteur en illustraties: Bibi Dumon Tak en Fleur van der Weel
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2006
(ISBN 9789045103440)
Inhoud:
Een boek waarin met een grote dosis humor mooie miniaturen vol
wetenswaardigheden over meer dan veertig bijzondere dieren zijn neergezet. Wie
weet bijvoorbeeld dat de prieelvogel nogal een uitslover is omdat hij zijn nest versiert om zo een
vrouwtje te kunnen versieren. Of neem de Jezus Christushagedis, die kan écht over water lopen. En
de vampier bestaat! Hij drinkt nooit meer dan één slok bloed omdat hij zelf slechts twee slokjes
groot is. En de gierzwaluw, een soort straaljagertje landt nooit op aarde omdat hij zelfs zwevend
slaapt. Het zal niemand verbazen dat de bombardeerkever nogal agressief is. De coelacant, waarvan
men dacht dat hij uitgestorven was, leeft nog steeds en de mond van de reuze kokerworm groeit na
verloop van tijd gewoon dicht. Met de bijzondere tekst en de prachtige illustraties wordt de
dierenwereld eens door een andere bril bekeken.
Niveau: Vanaf 9 jaar, AVI 7
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