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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DIERENFAMILIES - WALVISSEN
Walvissen zijn de grootste dieren op aarde. De allergrootste walvis, de
blauwe vinvis, is groter dan welk ander dier dat ooit geleefd heeft dan ook.
Walvissen vormen samen met dolfijnen en bruinvissen een groep van dieren
die we Cetacea of walvisachtigen noemen. Walvissen leven in een donkere
onderwaterwereld. hun gezichtsvermogen is slecht. In dit boek allerlei
wetenswaardigheden over walvissen, geïllustreerd met prachtige
kleurenfotos.
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Lezen over uiteenlopende dierenfamilies De serie Dierenfamilies bestaat uit
70 (!) leesboeken over uiteenlopende dieren. De boeken geven
buitengewoon veel informatie. Dierenfamilies - Eekhoorns (hardcover).
Eekhoorns zijn knaagdieren. Ze hebben grote, scherpe voortanden
waarmee ze noten kraken en holen in bomen knagen. Er zijn. Het werkblad
(met correctiesleutel) kadert in thema de lente. Het gaat over de
verschillende namen die dieren krijgen: het mannetje, het vrouwtje en het
jong. Op de. Dierenfamilies - Tijgers (hardcover). Tijgers maken deel uit van
de kattenfamilie en zijn felle jagers. Ze sluipen `s nachts door het bos en
grijpen hun prooi in een. Op dit blad vind je verschillende dierenfamilies (het
mannetje, het vrouwtje en het jong). Leerlingen kunnen het gebruiken om de
dierenfamilies in te oefenen. Ze. Dierenfamilies. Kijk goed naar de foto's.
Schrijf onder elke foto de juiste naam. Keuze uit: kuiken - ooi - hengst - kalf stier - hen - ram - merrie - haan - veulen. Dezelfde dieren hebben soms
verschillende benamingen, afhankelijk van de vraag of het dier vrouwelijk,
mannelijk of jong is. Verschillende benamingen, met name die. Verticaal: 1.
een jong van een koe: 2. een jong van een varken: 3. een jong van een kat:
5. een mannetje bij de paarden: 7. een vrouwtje bij de kippen: 9. € 5,95 is de
verzendprijs voor leveringen binnen België en € 7,5 voor verzendingen
tussen BE en NL. De verzendprijs binnen Nederland bedraagt € 3,95. De
kinderboerderij. oefening 1 boerderij oefening 2 dierenfamilies oefening 3
dierengeluiden oefening 4 dierenkwis Yurls Juf Lia, RT, groep 1-2-3,
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smartboard. Welke dieren wonen er op een boerderij? Wat doen die dieren
op de boerderij, wat eten ze, waar slapen ze? leren de leden van 9
dierenfamilies. Paarden: de merrie, de hengst, het veulen Schapen: de ooi,
de ram, het lam Koeien: de koe, de stier, het kalf Zeekoeien. Dierenfamilies
van Steven Otfinofski? Vergelijk boek Prijzen van Zeekoeien. Dierenfamilies
op Prijsvergelijk. De prijs vergelijk site! Koop en Verkoop Boeken op
Marktplaats.nl. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen
tegen een aantrekkelijke prijs! Dierenfamilies: de quiz!!! reptielen amfibieën
gewerveld koudbloedig 2 soorten: kikkers en salamanders eieren
ademenende huid gewerveld koudbloedig geen ademende huid
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Schildpadden - Dierenfamilies van Renee Rebman (boek, gebonden, ISBN
9789055663200). Schilpadden behoren tot de soort reptielen, net als
hagedissen en slangen. Er. Dierenfamilies Konijnen is een leuk en leerzaam
kinderboek over konijnen. Ruim assortiment kinderboeken over konijnen,
cavia's en andere knaagdieren tegen zeer. Jonge vossen vinden hun eigen
weg in het bos, wilde biggen groeien uit de klauwen en edelherten maken
zich op voor de strijd. Volg diverse dierenfamilies op de Veluwe. Koop nu
voordelig Dierenfamilies haaien bij Zeg Dieren. Ook voor andere haai
producten heeft Zeg Dieren voordelige aanbiedingen. Dierenfamilies Bijen Judith Jango-Cohen Net als andere insecten beginnen bijen hun leven als
eitje. Stap voor stap volgen we de bij van ei tot bij. Posters v.a. € 6,95 bij
Posters.nl Makkelijk bestellen Snelle levering Evt. met lijst
Thuiswinkelwaarborg My first puzzle 9x2 van Ravensburger is speciaal
ontwikkeld voor de kleinste puzzelaars. Kinderen vanaf 2 jaar zullen
genieten van de Schattige dierenfamilies Samen beestachtig genieten,
dichtbij de dieren in Dierenrijk! In Dierenrijk ontmoet je een dag lang dieren
van héél dichtbij. Ontdek alle mogelijkheden! In het gamma van Informatief
lezen (Informatieve boeken en spelletjes) - Dierenfamilies Dierenfamilies.
Deze serie behoort tot het interessegebied: Natuur & milieu
Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar. Waarom leven veel dieren in
familiegroepen of. Op de website hebben we allerlei werkbladen en
materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep
1 t/m 8. Dierenfamilies Extra : Konijnen Gewicht : 367 gr Uitvoering : Met
harde kaft Afmetingen : 240 mm x 230 mm x 10 mm. Koop nu voordelig
Dierenfamilies vossen bij Zeg Dieren. Ook voor andere vos producten heeft
Zeg Dieren voordelige aanbiedingen. Ontdek en bewaar ideeën over
Familiefeest spelletjes op Pinterest. | Meer ideeën over Kerst feest spellen,
Familie leuke spelletjes en Kerst spelletjes. bekijken
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