
Schatten van Vlieg in Bibster 2021

‘Zie jij wat ik zie?’

Boekenopdrachten  (6-8 jaar)

Boek: Is er leven op Mars?

Titel (intern gebruik): Is er leven op Mars?

Vraag:

Blader door het boek ‘Is er leven op Mars?’. Bedenk een leuke en originele naam voor het

‘marsmannetje’.

Antwoordtype: open vraag

Antwoord: (minimaal 2 karakters)



Boek: Kasteel zoekboek

Titel (intern gebruik): Kasteel zoekboek

Vraag:

Het ‘Kasteel zoekboek’ is een boek vol historisch zoekplezier.

Duid op volgende pagina ‘Het blok’ aan.

Antwoordtype: aanduiden

Antwoord:



Boek: Cycloop

Titel (intern gebruik): Cycloop

Vraag:

Blader door het boek ‘De cycloop’.

Welke kleur heeft het oog van de cycloop?

Antwoordtype: aanduiden

Antwoord: geel



Boek: Waar is de draak?

Titel (intern gebruik): Waar is de draak?

Vraag:

Zoek deze prent in het boek ‘Waar is de draak?’. De ridders denken dat ze de draak gevonden hebben.

Is dat wel zo? Op de volgende pagina ontdek je het antwoord. Welke dier hebben ze gevonden?

Antwoordtype: meerkeuzevraag

Antwoord:

● konijn

● kameel

● krokodil



Boek: Tierenduin: een kijk- en zoekboek

Titel (intern gebruik): Tierenduin: een kijk- en zoekboek

Vraag:

Welke twee dieren zie je op de cover van het boek ‘Tierenduin: een kijk- en zoekboek’?

Vink beide antwoorden aan.

Antwoordtype: meerkeuzevraag

Antwoord:

● Luiaard

● Haai

● Olifant

● Hond



Boek: Jij & ik en al het moois om ons heen: een posterboek met 12 gedichten

Titel (intern gebruik): Jij & ik en al het moois om ons heen: een posterboek met 12 gedichten

Vraag:

Zoek het boek ‘Jij & ik en al het moois om ons heen: een posterboek met 12 gedichten’.

Wat is de eerste zin van het gedicht op deze pagina?

Antwoordtype: meerkeuzevraag

Antwoord:

● Ik was de zee

● Jij was de zee

● Ik ben het zand

● Jij bent het zand



Boek: Mijn wereld in het klein: een kijk- en zoekboek

Titel (intern gebruik): Mijn wereld in het klein: een kijk- en zoekboek

Vraag:

Zin in een zoektocht? Neem het boek ‘Mijn wereld in het klein: een kijk- en zoekboek‘. Op pagina 44

zie je enkele luchtballonnen. Welke twee kleuren heeft de linkse ballon?

Antwoordtype: aanduiden

Antwoord:

Geel en groen



Boek: Baby Aapje, privé-detective

Titel (intern gebruik): Baby Aapje, privé-detective

Vraag:

Hoeveel aapjes tel je op de achterkant van het boek ‘Baby Aapje, privé-detective’?

Antwoordtype: meerkeuzevraag

Antwoord:

● 5

● 6

● 7

● 8



Boek: De muis en de muur

Titel (intern gebruik): De muis en de muur

Vraag:

Beluister het boek ‘De muis en de muur’ met de Daisy-speler. Wie vliegt er met de vogel mee over de

muur?

Antwoordtype: tekstueel

Antwoord: (de) muis



Boek: Wonderbos

Titel (intern gebruik): Wonderbos

Vraag:

Het boek ‘Wonderbos’ toont ook dingen die we niet altijd zien.

Zoek deze pagina. Vind jij de uil?

Antwoordtype: aanduiden

Antwoord:



Boek: Kapper Tom

Titel (intern gebruik): Kapper Tom

Vraag:

Knippen is moeilijk, daarom gebruikt kapper Tom gekke voorwerpen.

Welk voorwerp heeft hij gebruikt voor deze dame?

Antwoordtype: aanduiden

Antwoord: vaas



Boek: Hoog in de boom

Titel (intern gebruik): Hoog in de boom

Vraag:

Op de cover van het boek ‘Hoog in de boom‘ zie je Saar in een boom zitten. Ook katten klimmen

graag! Zeker als ze een musje willen vangen. Hoe heet de kat van Sam in het boek?

Zoek het antwoord op pagina 20.

Antwoordtype: tekstueel

Antwoord: Mip



Schatten van Vlieg in Bibster 2021

‘Zie jij wat ik zie?’

Boekenopdrachten  (9-12 jaar)

Boek: Anatorama, de wonderen van het menselijk lichaam

Titel (intern gebruik): Anatorama, de wonderen van het menselijk lichaam

Vraag:

Ga op zoek naar het boek ‘Anatorama’. Dit is een heel interessant boek over de anatomie van ons

lichaam. Wat het boek nog specialer maakt, is dat je de lichaamsdelen en organen met een magisch

kijkglas kan bekijken. Probeer het eens uit op pagina 20. Verbind de verschillende delen van het oog

met de beschrijving.

Antwoordtype: verbinden

Antwoord:

Netvlies                             

Ik bevat miljoenen zenuwcellen of 'fotoreceptoren'. Er zijn twee soorten fotoreceptoren: staafjes en

kegeltjes.

Pupil                                   

Ik ben de opening in het midden van het oog. Bij fel licht ben ik klein, bij zwak licht ben ik groot.

Lens                                   

Ik zorg ervoor dat het licht mooi verdeeld op het netvlies valt.

Iris                                      

Ik ben het gekleurde deel van het oog en regel hoeveel licht er mag binnenvallen.

Oogzenuw                   

Ik geef de informatie die ik van het netvlies krijg door aan de hersenen. De hersenen gebruiken deze

informatie om te vertellen wat je ziet.



Boek: Shadowology

Titel (intern gebruik): Shadowology

Vraag:

Ga op zoek naar het boek ‘Shadowology’. In dit boek kun je de werken van deze schaduwkunstenaar

bewonderen.

Een schaduw ontstaat als het licht geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden door een object.

Maak zelf een coole schaduwfoto. Inspiratie nodig? Kijk dan eens naar de mooie voorbeelden van

Vincent Bal.

Toon jouw foto aan de bibliotheekmedewerker. Die geeft jou het antwoord.

Antwoordtype: tekstueel

Antwoord: schaduw



Boek: Verdachte raadsels

Titel (intern gebruik): Verdachte raadsels

Vraag:
Ben jij een echte speurneus? Dan is het boek 'Verdachte raadsels' zeker iets voor jou!
Wat kun je op bepaalde afstanden zien? Je vindt de oplossing op pagina 11.

Antwoordtype: verbinden

Antwoord:

Je kan ogen en mond onderscheiden. 50 meter

Je kan iemands gezicht niet scherp waarnemen. 300 meter

Je kan de kleur van kleding onderscheiden. 400 - 500 meter

Je ziet iemand als een donker streepje.



Boek: Fantastische foto's

Titel (intern gebruik): Fantastische foto's

Vraag:

Zoek het boek ‘Fantastische foto's’ en vul de zin op de cover aan: Neem geen foto’s, maar maak …

Antwoordtype: meerkeuzevraag

Antwoord:

● werelden

● video’s

● herinneringen



Boek: Kleuren: een tentoonstelling over kleur & kunst

Titel (intern gebruik): Kleuren: een tentoonstelling over kleur & kunst

Vraag:

Sla het boek ‘Kleuren: een tentoonstelling over kleur & kunst’ open op pagina 10. Hoe komt het dat je

lichtbundels kunt zien tegen een donkere achtergrond?

Antwoordtype: meerkeuzevraag

Antwoord:

● omdat lichtbundels een lichtere kleur hebben

● omdat er stof in de lucht dwarrelt dat het zonlicht weerkaatst

● omdat zonlicht speciale eigenschappen heeft



Boek: Wat niemand ziet

Titel (intern gebruik): Wat niemand ziet

Vraag:

Lees pagina 13 in het boek ’Wat niemand ziet’. Een sterke geur drijft de kamer binnen.

Bedenk zelf een gekke naam voor een geur.

Antwoordtype: open vraag

Antwoord: (minimaal 3 karakters)



Boek: Kijken voor kinderen

Titel (intern gebruik): Kijken voor kinderen

Vraag:

Duid de juiste cover van het boek ‘Kijken voor kinderen’ aan.

Antwoordtype: aanduiden

Antwoord:



Boek: Lux Het geheimzinnige licht

Titel (intern gebruik): Lux Het geheimzinnige licht

Vraag:

In het boek ‘Lux Het geheimzinnige licht’ gaan Ben en Lindsay op zoek naar een geheimzinnig licht.

Ze vinden een lichtgevend wezentje. Maar ze zijn niet de enigen! Wie is er nog op zoek naar dat

wezentje? Je vindt zijn naam op de achterkant van het boek.

Antwoordtype: tekstueel

Antwoord: Nick



Boek: Ontzettend Irritant

Titel (intern gebruik): Ontzettend Irritant

Vraag:

We kijken in dozen, we kijken onder ons bed, we kijken op de zolder en we kijken naar tekeningen.

In het boek ‘Ontzettend Irritant ‘ staan volgens de auteur een aantal irritante tekeningen. Hoeveel?

Je vindt het antwoord op de achterkant van het boek.

Antwoordtype: tekstueel

Antwoord: 633



Boek: Ik zie, ik zie wat ik niet zie

Titel (intern gebruik): Ik zie, ik zie wat ik niet zie

Vraag:

Op pagina 30 van het boek ‘Ik zie, ik zie wat ik niet zie’ vind je allerlei plaatjes waar gedeeltes zijn

weggelaten.

Wat zie jij in dit plaatje?

Antwoordtype: open vraag

Antwoord: (minimaal 2 karakters)



Boek: De lantaarnaansteker

Titel (intern gebruik): De lantaarnaansteker

Vraag:

Zoek in het boek ‘De lantaarnaansteker’ het meisje op de rand van haar bed.

Waarvan wordt ze zo moe?

Antwoordtype: meerkeuzevraag

Antwoord:

● het lange wachten

● lange brieven schrijven

● weinig slapen


