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

In de lucht
Kijk je mee?
Wist je dat?

In het water
Kijk je mee?
Wist je dat?

Terug in de tijd
Reuzen van vroeger
Ziek van kleine diertjes

Groot of klein?
Strip: De beek
Doe mee!
Vos en kippen
Kleine beestjes in het groot

Spelletjes
Trefwoorden
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Dit is AVI M3
Dit is AVI E3

Daar is Kas!

Pff… dat ging maar net goed.

Ik ben blij dat we zo klein zijn.
Hier kan hij niet bij ons!

Ik wil liever groot zijn.
Als ik groter was dan Kas,
dan was hij bang voor mij!
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Kaat?
Wat is er aan de hand?

Een spin!

Maar Kaat, die spin is veel kleiner dan jij!
Groot of klein,
ik ben bang voor spinnen!

Over dit boek
Er zijn wel een miljoen soorten dieren op de aarde.
Dat wil zeggen… soorten die we kennen.
Het kan best dat er nog veel meer zijn.
Dieren zo groot als een bus.
En dieren zo klein als een kruimel brood.

Die past toch niet in de bus?

Weet ik! Maar durf jij dat tegen hem te zeggen?
Er zijn veel meer kleine dieren dan grote.
Maar wat is klein en wat is groot?
De meeste spinnen zijn kleine beestjes.
Maar er zijn ook spinnen die met hun poten wijd
zo groot zijn als een soepbord.
Dat is heel groot! En toch…
zet die spin eens naast een neushoorn,
en hij lijkt plots piepklein!
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Hee, pas op,
Trap niet op mij!

Het spijt ons.
We hadden je niet gezien!

Wat is beter, groot of klein?
Hoe komt het dat een kleine muis zo veel eet?
Welke beer is de grootste?
Ga je mee?
Dat zoeken we uit!
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Kijk eens naar de dieren op deze plaat.
Welke dieren vind je in ons land?
Zie je ook kleine en grote dieren die op elkaar lijken?
Vertel maar.

mijn tong is heel lang.
ik krul mijn tong om een tak.
ik trek de tak van de boom
en ik eet hem op.

ik ben klein, maar niet bang.
want mijn kleur zegt:
ik smaak vies!
laat me dus maar met rust.
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