Informatieve boeken

Informatieve boeken
Mooi uitgegeven boeken om op een speelse manier meer te weten te komen over allerlei
onderwerpen. Eenvoudige, duidelijke informatie, vaak met een beetje humor, en vrolijke illustraties
in kleur. De thema’s spreken verschillende leeftijden aan: de dinosaurussen, het menselijk lichaam,
treinen, piraten, de kleuren, afval en recyclen, het weer en het klimaat, de wereld.

Achter het flapje – vragen en antwoorden
• Met eenvoudig geschreven, duidelijke en

soms grappige antwoorden op vragen van
jonge kinderen.

• Het antwoord zelf ontdekken door een van de
meer dan 60 flapjes te openen.

• Thema’s: de wereld, en een antwoord op

allerlei vragen die beginnen met wie, wat,
wanneer, waar, hoe, welke en waarom.

vanaf

4 jaar
kartonboek, 16 blz.
276 x 216 mm
NUR 270
€ 12,99

Grote boeken over...
• Grote uitvouwbladzijden.
• Thema’s: dinosaurussen, het menselijk lichaam.
• Ontdekboek met duidelijke informatie.
vanaf

4 jaar
290 x 240 mm
€ 12,99

kartonboek
16 blz.
NUR 270

met grote
uitvouwbladzijden

gebonden
20 blz.
NUR 210

Zo werkt mijn lichaam
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Het begint met een zaadje… hoe voedsel groeit
• Duidelijke, uitgebreid geïllustreerde informatie over hoe alles wat we
eten groeit uit een klein zaadje: hoe een zaadje groter wordt, hoe
het bestuiven van bloemen fruit oplevert, hoe planten zorgen voor
eetbare groenten, fruit, blaadjes, wortels en granen.

• Ook over tropisch fruit, cacaobonen, rijst, tarwe, mais, aardappelen…
• Geschikt voor nieuwsgierige jonge kinderen.
vanaf

4 jaar
gebonden, 32 blz.
290 x 240 mm
NUR 270
€ 12,99

Nieuw!

maart 2018

Het grote boek van de kleuren
• Vrolijk, informatief boek over de
kleuren, met leuke weetjes over
bijzondere tinten.

• Mooi geïllustreerd.
• Met een kleurencirkel en speciale

doorzichtige bladen om al spelend
kleuren te leren mengen.

vanaf

5 jaar
kartonboek, 26 blz.
290 x 240 mm
NUR 270
€ 11,99

Kijk binnen...
• Om spelenderwijs meer te leren over het lichaam,

treinen of piraten. Nieuw in deze reeks: het menselijk
lichaam (hoe werken je hersenen, wat gebeurt er als
je eet, hoe komt er zuurstof in je lichaam…)

• Met meer dan 50 flapjes en doorkijkgaten, in een
handig formaat voor jonge kinderen.

• Speels gepresenteerde, interessante informatie.
vanaf

5 jaar
kartonboek, 14 blz.
216 x 192 mm
NUR 276
€ 12,99
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Meer weten over...
• Deze flapjesboeken zijn gemaakt voor nieuwsgierige kinderen die graag meer willen

weten over de wereld, geschiedenis, wetenschap of hoe dingen precies in elkaar zitten.

• Met meer dan zestig flapjes en gaten om onder en doorheen te kijken en interessante
thema’s om uit te kiezen, zal een jonge ontdekker zich niet snel vervelen.

vanaf

6 jaar
kartonboek, 16 blz.
276 x 216 mm
€ 12,99

NUR 210

NUR 276

NUR 221

NUR 270

met
flapjes

NUR 221

Meer weten over
reizen en ontdekkingen

Kijk- en ontdekatlas
• Uitgebreid geïllustreerde bladzijden voor een interactieve en informatieve reis rond de aarde.
• Een boek vol flapjes om gebouwen, dieren en attracties te ontdekken.
• Met een reuzengrote wereldkaart voor aan de muur.
vanaf

6 jaar
kartonboek, 16 blz.
276 x 216 mm
NUR 221
€ 12,99

Nieuwe editie
februari 2018
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met
flapjes

