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Zie jij...
... in dit boek vijftien verborgen 
voetsporen? Pas op voor bedriegers.



In Het Schitterende Samen Boek vier ik op 
mijn manier hoe de mens en de natuur op de meest 
bijzondere wijze verbonden zijn.

Van de lucht die we inademen tot het eten dat we 
krijgen, van de avonturen die we beleven tot het 
plezier dat we ervaren, alles heeft tot in het diepst 
van ons wezen te maken met onze band met de natuur. 
En hoe meer we die band weer versterken, hoe beter 
we onszelf leren kennen.

Ik draag dit boek op aan alle kinderen die graag in 
bomen klimmen, op blote voeten buiten rennen, in 
plassen springen, naar beestjes zoeken, met de vogels 
mee zingen, sneeuwvlokken proeven en sterren 
tellen.

Want we horen allemaal bij de natuur en de natuur 
hoort bij ons allemaal…

    YUVAL ZOMMER
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Met hoeveel soorten delen we onze planeet? 
Dat weten we niet! Iedere dag ontdekken wetenschappers nieuwe diersoorten in de oceanen 
en regenwouden – en we weten al van het bestaan van miljoenen soorten. Deze levende 
wezens worden in groepen opgedeeld aan de hand van hun overeenkomsten.

ZoogdierenZoogdieren
Zoogdieren hebben een ruggengraat en zijn vaak bedekt 
met vacht of hebben haren, zoals wij. De meeste zoogdieren 
baren levende jongen. Sommige leven 
in het water, zoals walvissen.

MET WIE ZIJN WE?

VissenVissen
Vissen vind je in rivieren, meren, 
beken, vijvers en zeeën. Ze hebben kieuwen 
waardoor ze onder water kunnen ademen 
en de meeste zijn bedekt met schubben.

OngewerveldenOngewervelden
Ongewervelden zijn dieren zonder 
ruggengraat zoals insecten, spinnen en 
schaaldieren zoals krabben en kreeften.
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AmfibieënAmfibieën
Amfibieën, zoals kikkers en salamanders, 
hebben een vochtige omgeving nodig om te 
kunnen overleven. Ze leven graag 
in de buurt van meren 
of moerassen.

PlantenPlanten
Planten heb je in alle soorten en maten, van 
kleine bloemetjes tot reusachtige bomen. Ze zijn 
heel belangrijk, want ze voorzien dieren van een 
leefomgeving en voedsel, en ze helpen om zuurstof 
aan te maken waardoor we kunnen ademen.

VogelsVogels
Vogels hebben veren en leggen eieren.  
De meeste vogels kunnen vliegen, maar een 
aantal blijft liever op de grond of zwemt!

ReptielenReptielen
Krokodillen, slangen en hagedissen zijn 
voorbeelden van reptielen. Ze hebben een 
droge, geschubde huid en leven het liefst 
op warme plekken, zoals woestijnen en 
regenwouden.
 


