
Wetenschappers weten steeds meer 
over dinosaurussen, maar vaak 
genoeg hebben ze zich ook vergist.

Omdat de continenten nu apart 
lagen, konden sommige groep-
en dinosaurussen niet meer met 
elkaar paren en plantten ze zich 
met andere dinosaurussen voort. 

Tijdens het jura vlogen er gigantische 
vliegende reptielen in de lucht: 
de pterosauriërs.

Er bestonden twee groepen 
dinosaurussen: planteneters en 
vleeseters. 

Als de omgeving verandert, past alles 
wat leeft, zich steeds een beetje meer 
aan. Dat noemen we evolutie. 

Fossielen worden onderzocht 
door een paleontoloog.

De aarde bestaat uit allemaal laagjes 
op elkaar, zoals een lekkere taart.

Bij opgravingen worden vaak 
fossielen gevonden. Dat zijn 
overblijfselen van dieren of 
planten. 

In 1677 vond de paleontoloog 
Robert Plot een enorm bot.
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Ulli de Uil is een 
skateboardkampioen!

Matthijs de Mol steekt 
zijn kop uit de grond!

Hendrik Haas 
onderzoekt dino’s!

Kamal de Kever haalt zijn 
kinderen op!

De konijnen houden een 
pannenkoekenfeest voor oma!

De voetballers moeten 
veel oefenen!

De dokter heeft 
zijn handen vol!

Victor de Vleermuis zoekt 
zijn broers en zussen.

Henry de Hond moet zijn 
pterosaurus halen,
maar niemand wil hem 
meenemen!

Evert de Eenhoorn gaat 
ko�  e drinken met 
Fanny Flamingo!

Kun je alle baby-
dinosaurussen vinden? Er zijn vier 

verschillende 
dinoschedels 
verstopt.

Ze gaan overal eten halen, 
kun je ze alle 12 vinden?

Kun je het hele 
elftal vinden?

Zie jij wie hij 
allemaal moet 
helpen?

Waar hangen die 
nu weer uit? Maar kan hij voorbij de 

hongerige dino’s komen?

Het zijn er wel acht!Guus de Gekko 
heeft zin in een ei!

Eva de Ekster zoekt glimmende 
dingen voor haar nest.

De kinderen gaan op ontdekking bij de dino’s!Maar is dat ei wel 
om op te eten?

Ze vindt fantastisch mooie 
dingen. Kun jij die ook vinden?

Is hij nog op tijd?
Hij rijdt van rechts naar links, kun jij hem bijhouden? Waar kun je hem vinden? Hoe vaak zie jij hem? Kun jij hem vinden? Zie jij ze?Als dat maar goed komt!

Als een dier doodgaat en 
daarna snel wordt bedolven 
onder een dikke laag modder of  
zand, verandert het skelet na 
eeuwen in steen. Die stenen 
noemen we fossielen. 

Het was veel groter dan het grootste bot van het allergrootste dier dat op dat 
moment op aarde leefde. Het leek op het dijbeen van een hagedis, maar dan wel 
20 keer groter. Toen er later nog meer van die grote botten werden gevonden, 
werd duidelijk dat er een tijd moet zijn geweest waarin er reusachtige dieren op 
aarde leefden. Dinosaurus betekent dan ook: verschrikkelijke hagedis.

Elk laagje komt uit een bepaalde periode. 
Hoe dieper je graaft, hoe ouder de laag is. 
Door de fossielen die je in elke laag vindt te 
bestuderen, kom je te weten welke planten 
er toen groeiden en welke dieren er leefden.

Hij kan precies zien wat het 
fossiel is: een oud blad van een 
boom, een bot van een dier of 
soms een dinosaurusdrol. 
Dankzij paleontologen weten 
we veel over de tijd van 
de dinosaurussen. 

Toen er op een gegeven moment niet 
genoeg gras was voor alle dieren, kregen 
sommige dieren na verloop van tijd 
langere nekken, zodat ze bij de blaadjes 
in de bomen konden. Of sommige 
planten die last hadden van bladluis, 
ontwikkelden haren of stugge bladeren. 
Daar houden bladluizen niet van. 

Vleeseters hadden scherpe, 
gekartelde tanden en gevaarlijke 
klauwen om hun prooi aan stukken 
te scheuren. 
Planteneters waren vaak 
ontzettend groot en hadden soms
een staart om hard mee te slaan. 
Omdat ze geen scherpe tanden en
klauwen hadden, leefden ze in 
groepen om zichzelf te beschermen 
tegen de gevaarlijke vleeseters.

Omdat planteneters geen scherpe tanden hadden, 
slikten ze behalve blaadjes en takken ook stenen door. 

Die stenen hielpen om het voedsel fi jn te malen in hun maag. 
Daarna poepten ze die stenen weer uit.

Ze horen niet tot de dinosaurussen, want die leefden op de 
grond en hadden een andere lichaamsbouw. In het begin 
waren de pterosauriërs niet groter dan een mus, maar 
miljoenen jaren later hadden sommige soorten wel een 
spanwijdte van 11 meter.  

Er zijn tot nu toe wel 800 soorten dinosaurussen ontdekt.
Dat was heel wat graafwerk!Daardoor ontstonden veel nieuwe 

soorten.

Waarschijnlijk stierven alle dinosaurussen uit door een 
meteorietinslag, maar helemaal zeker zullen we dat nooit weten.

Plantensoorten verdwenen en de planeet werd steeds warmer. 
Er waren veel vulkaanuitbarstingen. Kleine zoogdieren en vogels 
die in een holletje konden kruipen of dieren die lang zonder eten 
konden, zoals slangen, schildpadden en hagedissen, overleefden 
de ramp. Zo konden ze zich verder ontwikkelen tot de dieren 
zoals wij ze kennen. 

Het is natuurlijk erg moeilijk om 
uitgestorven dieren te bestuderen. 
Zo stond in een Amerikaans museum 
jarenlang een apatosaurus… met de 
kop van een camarasaurus. Oeps! 

Het krijt is de laatste periode waarin de dinosaurussen 
leefden. De continenten lagen bijna op de plek waar ze 
tegenwoordig liggen. Het was warm en vochtig op aarde 
en voor het eerst groeiden er bloemen. 
Hoe de dinosaurussen zijn uitgestorven weten we niet 
precies. Waarschijnlijk kwam het door een meteorietinslag. 

Tijdens het jura veranderde het weer op 
aarde. Het regende vaker en daardoor 
groeiden er meer bomen en planten. 
Ook splitste het grote stuk land zich in 
tweeën en kwamen er voor het eerst 
vogels voor op aarde.

In de tijd waarin de eerste dinosaurussen 
leefden, zag de aarde er heel anders uit. 
Alle landen zaten als één groot stuk aan elkaar 
geplakt. Ook was het veel warmer en droger 
op aarde. Daardoor waren er nog geen 
bloemen, geen grassen en weinig bomen. 

KRIJTJURATRIAS
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elftal vinden? nu weer uit?

bijna 2METER breed!Heel lang geleden leefden er reusachtige dino’s 
op onze aardbol. Sommigen waren zo groot als 
een huis, anderen zo snel als een jachtluipaard.

Vind je alle dino’s en…
… help je de brachiosaurus met het bouwen 
van de boomhut? 
… herken je de vliegensvlugge coelophysis? 
… kun jij net zo brullen als de tyrannosaurus rex?

Deze en nog véél meer leuke zoekopdrachten 
vind je in dit bijna twee meter brede kijk- 
en zoekboek met fantastisch veel dino’s: 
van de gevaarlijke velociraptor tot de lange 
diplodocus, van de trage triceratops tot de 
enorme quetzalcoatlus. 

Dit ZIGZAG-ZOEKBOEK staat boordevol weetjes 
over de gevaarlijkste, grootste en snelste dino’s 
die ooit rondliepen op aarde!

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse ontwerpers. 
Met hun kleurrijke en gekke karakters willen ze kinderen 
inspireren om hun creativiteit te laten exploderen!
makii.nl | lannoo.com
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er toen groeiden en welke dieren er leefden.

Hij kan precies zien wat het 
fossiel is: een oud blad van een 
boom, een bot van een dier of 
soms een dinosaurusdrol. 
Dankzij paleontologen weten 
we veel over de tijd van 
de dinosaurussen. 

Toen er op een gegeven moment niet 
genoeg gras was voor alle dieren, kregen 
sommige dieren na verloop van tijd 
langere nekken, zodat ze bij de blaadjes 
in de bomen konden. Of sommige 
planten die last hadden van bladluis, 
ontwikkelden haren of stugge bladeren. 
Daar houden bladluizen niet van. 

Vleeseters hadden scherpe, 
gekartelde tanden en gevaarlijke 
klauwen om hun prooi aan stukken 
te scheuren. 
Planteneters waren vaak 
ontzettend groot en hadden soms
een staart om hard mee te slaan. 
Omdat ze geen scherpe tanden en
klauwen hadden, leefden ze in 
groepen om zichzelf te beschermen 
tegen de gevaarlijke vleeseters.

Omdat planteneters geen scherpe tanden hadden, 
slikten ze behalve blaadjes en takken ook stenen door. 

Die stenen hielpen om het voedsel fi jn te malen in hun maag. 
Daarna poepten ze die stenen weer uit.

Ze horen niet tot de dinosaurussen, want die leefden op de 
grond en hadden een andere lichaamsbouw. In het begin 
waren de pterosauriërs niet groter dan een mus, maar 
miljoenen jaren later hadden sommige soorten wel een 
spanwijdte van 11 meter.  

Er zijn tot nu toe wel 800 soorten dinosaurussen ontdekt.
Dat was heel wat graafwerk!Daardoor ontstonden veel nieuwe 

soorten.

Waarschijnlijk stierven alle dinosaurussen uit door een 
meteorietinslag, maar helemaal zeker zullen we dat nooit weten.

Plantensoorten verdwenen en de planeet werd steeds warmer. 
Er waren veel vulkaanuitbarstingen. Kleine zoogdieren en vogels 
die in een holletje konden kruipen of dieren die lang zonder eten 
konden, zoals slangen, schildpadden en hagedissen, overleefden 
de ramp. Zo konden ze zich verder ontwikkelen tot de dieren 
zoals wij ze kennen. 

Het is natuurlijk erg moeilijk om 
uitgestorven dieren te bestuderen. 
Zo stond in een Amerikaans museum 
jarenlang een apatosaurus… met de 
kop van een camarasaurus. Oeps! 

Het krijt is de laatste periode waarin de dinosaurussen 
leefden. De continenten lagen bijna op de plek waar ze 
tegenwoordig liggen. Het was warm en vochtig op aarde 
en voor het eerst groeiden er bloemen. 
Hoe de dinosaurussen zijn uitgestorven weten we niet 
precies. Waarschijnlijk kwam het door een meteorietinslag. 

Tijdens het jura veranderde het weer op 
aarde. Het regende vaker en daardoor 
groeiden er meer bomen en planten. 
Ook splitste het grote stuk land zich in 
tweeën en kwamen er voor het eerst 
vogels voor op aarde.

In de tijd waarin de eerste dinosaurussen 
leefden, zag de aarde er heel anders uit. 
Alle landen zaten als één groot stuk aan elkaar 
geplakt. Ook was het veel warmer en droger 
op aarde. Daardoor waren er nog geen 
bloemen, geen grassen en weinig bomen. 
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elftal vinden? nu weer uit?

bijna 2METER breed!Heel lang geleden leefden er reusachtige dino’s 
op onze aardbol. Sommigen waren zo groot als 
een huis, anderen zo snel als een jachtluipaard.

Vind je alle dino’s en…
… help je de brachiosaurus met het bouwen 
van de boomhut? 
… herken je de vliegensvlugge coelophysis? 
… kun jij net zo brullen als de tyrannosaurus rex?

Deze en nog véél meer leuke zoekopdrachten 
vind je in dit bijna twee meter brede kijk- 
en zoekboek met fantastisch veel dino’s: 
van de gevaarlijke velociraptor tot de lange 
diplodocus, van de trage triceratops tot de 
enorme quetzalcoatlus. 

Dit ZIGZAG-ZOEKBOEK staat boordevol weetjes 
over de gevaarlijkste, grootste en snelste dino’s 
die ooit rondliepen op aarde!

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse ontwerpers. 
Met hun kleurrijke en gekke karakters willen ze kinderen 
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Wetenschappers weten steeds meer 
over dinosaurussen, maar vaak 
genoeg hebben ze zich ook vergist.

Omdat de continenten nu apart 
lagen, konden sommige groep-
en dinosaurussen niet meer met 
elkaar paren en plantten ze zich 
met andere dinosaurussen voort. 

Tijdens het jura vlogen er gigantische 
vliegende reptielen in de lucht: 
de pterosauriërs.

Er bestonden twee groepen 
dinosaurussen: planteneters en 
vleeseters. 

Als de omgeving verandert, past alles 
wat leeft, zich steeds een beetje meer 
aan. Dat noemen we evolutie. 

Fossielen worden onderzocht 
door een paleontoloog.

De aarde bestaat uit allemaal laagjes 
op elkaar, zoals een lekkere taart.

Bij opgravingen worden vaak 
fossielen gevonden. Dat zijn 
overblijfselen van dieren of 
planten. 

In 1677 vond de paleontoloog 
Robert Plot een enorm bot.
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Ulli de Uil is een 
skateboardkampioen!

Matthijs de Mol steekt 
zijn kop uit de grond!

Hendrik Haas 
onderzoekt dino’s!

Kamal de Kever haalt zijn 
kinderen op!

De konijnen houden een 
pannenkoekenfeest voor oma!

De voetballers moeten 
veel oefenen!

De dokter heeft 
zijn handen vol!

Victor de Vleermuis zoekt 
zijn broers en zussen.

Henry de Hond moet zijn 
pterosaurus halen,
maar niemand wil hem 
meenemen!

Evert de Eenhoorn gaat 
ko�  e drinken met 
Fanny Flamingo!

Kun je alle baby-
dinosaurussen vinden? Er zijn vier 

verschillende 
dinoschedels 
verstopt.

Ze gaan overal eten halen, 
kun je ze alle 12 vinden?

Kun je het hele 
elftal vinden?

Zie jij wie hij 
allemaal moet 
helpen?

Waar hangen die 
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