ik lees slim - weetjes over dieren
luid of stil?

ik lees slim met spik en spek

luid of stil?
Anneriek van Heugten
Met illustraties van Frieda Van Raevels
Vanaf 6 jaar

Eerste druk: september 2016
© 2016, Anneriek van Heugten en Abimo
Abimo maakt deel uit van Pelckmans uitgevers nv
(www.pelckmansuitgevers.be, Brasschaatsteenweg 308,
2920 Kalmthout, België)
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.
Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met
betrekking tot de reproductie vindt u op
www.reprobel.be.
All rights reserved. No part of this book may be
reproduced, stored or made public by any means
whatsoever, whether electronic or mechanical, without
prior permission in writing from the publisher.
Omslag: Abimo Uitgeverij
Omslagbeeld: Frieda Van Raevels
Naar een concept van: Marc de Bel
D/2016/6699/53
ISBN 978 94 6234 622 2
NUR 223, 287

www.abimo.be

ME

4

5

Invul| natuur
| tekst
dieren

Niveaubepaling gecontroleerd door Cito

Anneriek van Heugten · Frieda Van Raevels · i.s.m. Marc de Bel

ik lees slim

weetjes over dieren

luid of stil?

Abimo

Inhoud
Strip: Roaaar!
Over dit boek
Op het land
Kijk je mee?
Wist je dat?

In het water
Kijk je mee?
Wist je dat?

In de lucht
Kijk je mee?
Wist je dat?

Terug in de tijd
Schreeuwende ganzen
Stille kanarie? Gevaar!

Luid of stil?
Strip: Piep, piep
Doe mee!
Stil met wol
Geluid met een touwtje

Spelletjes
Trefwoorden
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Dit is AVI M4
Dit is AVI E4

Pas op, pas op!
Er is een leeuw ontsnapt uit de dierentuin!
Oei, ik hoop maar dat hij niet in de buurt is.
Ik wou dat ik kon brullen als een leeuw.
Dan konden we Kas bang maken.

Zo: Roaaar!

Van dat gepiep wordt Kas niet bang.
Het moet veel luider.

Kas komt eraan!
Doe het nog eens, Spek.
Je weet maar nooit!

Roaaaar!
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Spik, Rikketik, kijk! Het werkt!

Roaaar!

Help!

Over dit boek
Dieren hebben geen woorden.
Maar ze praten wel!
Ze blaffen, krijsen, sissen, brullen, piepen…
Ze maken ook geluid met hun vleugels of poten.
Met hun tanden of met hun staart.
Ze praten ook zonder geluid.
Dan geven ze tekens met hun lijf.
Zo weet het ene dier wat het andere wil zeggen.

Een dier maakt geluid om een ander dier bang te maken.
Of als hij wil laten zien dat hij de baas is.
Maar ook om tegen een ander dier te zeggen:
‘Kom, hier is eten!’
Of: ‘Ik vind je leuk!’
Spik, kom, hier is eten!
Of: ‘Pas op, gevaar!’
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Soms kan een dier beter zo stil mogelijk zijn.
Als er een roofdier in de buurt is dat hem wil opeten.
Of als hij zelf het roofdier is,
en hij naar een prooi toe sluipt.
Fok, nee Bor!

Nee, ik weet het: Kas!

Oei, pas op… daar!
Haha, net echt, Spek!

Wat is geluid?
Zijn vissen wel zo stil als ze lijken?
Waarom zingt een bosvogel zo luid?
Dat zoeken we uit!
Ga je mee?
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Kijk eens naar de dieren op deze plaat.
Sommige maken veel lawaai.
Andere proberen juist héél stil te doen.
Vertel maar wat je ziet.

Wij werken samen om een prooi te vangen.
Dan maken we geen geluid.
We geven elkaar tekens met ons lijf.

In de winter slaap ik, dan hoor je me niet.
Maar in de lente begin ik luid te kwaken.
Dat doe ik om een vrouwtje te lokken.
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