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LESSUGGESTIES  
Yuval Zommer 
Het Zinderende Zee Boek 
(Lemniscaat)  
 
 
Waarom rent een krab opzij?  
Eten haaien mensen?  
Waarom bevriezen pinguïns niet?  
 
In Het Zinderende Zee Boek vind je de 
antwoorden op deze vragen – en nog veel meer. 
Ontmoet allerlei glibberige, glanzende, machtige 
en verrassende zeedieren van over de hele 
wereld in dit zeeboek. 
 
 
HET ZINDERENDE ZEE BOEK 
 
Weet jij alles over Zeedieren? Test je kennis met 
deze Zinderde Zee Quizzz en Zoek de Zeventien 
antwoorden op deze Zeevragen. VerZamel zo Zeventien schelpen. 
 
De Zinderende Zee Quizzz 
 
Verzamel een flink aantal schelpen. Stel de kinderen een vraag. In Het Zinderende Zee Boek vind je 
het antwoord op deze vraag, in het hoofdstuk dat erboven genoemd staat. Kinderen die het juiste 
antwoord geven, krijgen een schelp.  
 
1 – Oceaanfamilies 
Noem twee kenmerken van vissen. 
 
2 –Vinnen en flippers 
Welke vis zwemt rechtopstaand? 
 
3 – Zeeschildpadden 
Waar legt een zeeschildpad zijn eieren? 
 
4 – Vliegende vissen 
Waarom is een vliegende vis van boven blauw? 
 
5 – Zeepaardjes 
Welke belangrijke taak heeft het zeepaardmannetje? 
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6 – Kwallen 
Sommige kwallen lichten op in het donker. Waarom is dat? 
 
7 – Octopussen 
Een octopus heeft acht armen, maar hoeveel harten heeft hij? 
 
8 – Krabben 
Waarvoor gebruikt een krab zijn twee grote scharen? 
 
9 – Zeehonden 
Welke zeehondensoort is erg vals? 
 
10 – Haaien 
Hoeveel kieuwen heeft een haai? 
 
11 – Pitvissen 
Wat doet een pitvis om niet te worden opgegeten? 
 
12 – Zeeslangen 
Waarvoor komt een zeeslang boven water? 
 
13 – Zwaardvissen 
Hoe snel kan een zwaardvis zwemmen? 
 
14 – Roggen 
Wat doet een pijlstaartrog met de giftige stekels in het midden van zijn staart? 
 
15 – Pinguïns 
Waarom slikt een pinguïn stenen en kiezels door? 
 
16 – Kogelvissen 
Wat is het giftigste dier ter wereld? 
 
17 – Dolfijnen 
Hoe praat een dolfijn met zijn vrienden? 
 
Wie heeft de meeste schelpen verdiend? Hij of zij is de Zinderende Zeekenner! Laat de kinderen 
met de schelpen een zeefiguur leggen, bijvoorbeeld een vis of een zeester. 
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