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De wereld van de dinosaurussen – Dinobotten 
U kunt het prentenboek ook op een meer interactieve manier aanbieden. Klik op de knop, zodat 
het digitale prentenboek opent. Onderin ziet u vijf knoppen. Dit zijn de vijf prenten van het 
verhaal. Met één klik opent de prent, met een tweede klikt start de animatie. De animatie draait 
om het vetgedrukte woord in het verhaal. Dit woord komt door de animatie 'tot leven'. 
 

 
 
 
 

Makkelijkere tekst 
Lis komt Sil ophalen om buiten te spelen.  
Sil zit met de tablet op de bank. Hij doet een dinosaurusspel.  
Sil zucht. ‘Ik heb geen zin. Ik zit net zo lekker te gamen…’ 
‘Je zit al veel te lang te gamen,’ zegt de moeder van Sil. ‘Het is tijd 
voor een frisse neus.  
Jullie kunnen nog even buiten spelen. Dan gaan we daarna eten.’ 
Sil zucht weer. Hij legt de tablet weg en doet zijn jas aan.  

Buiten lopen Sil en Lis naar de speeltuin. Onderweg struikelt Lis bijna 
over een tegel. 
‘Hé, deze tegel wiebelt,’ zegt ze. 
Sil gaat ook op de tegel staan. Hij voelt ook dat de tegel wiebelt. 
‘Zou er iets onder liggen?’ vraagt hij. 
Samen wippen Sil en Lis de tegel op. Er ligt inderdaad iets onder.  
Het is een botje.  
‘Van wie zou dat bot zijn?’ vraagt Lis.  
Sil bekijkt het botje eens goed. ‘Ik denk van een dino…’ zegt hij.  
Lis lacht. ‘Jij hebt dat dinospel ècht veel te lang gespeeld,’ zegt ze. 
Ze leggen de tegel weer op zijn plaats.  
Sil gaat erbovenop staan. De tegel wiebelt nog steeds.  
En dan ineens… zijn Sil en Lis in een dinowereld.  

Moeilijkere tekst 
‘Kom je buitenspelen?’ vraagt Lis.  
Sil zit met de tablet op de bank.  
Hij zucht. ‘Nee, ik zit net zo lekker te gamen. Ik zit midden in een 
spel… Nog één dinosaurus vangen!’ 
‘Je zit niet in het spel,’ zegt Lis. ‘Je zit op de bank!’  
‘Inderdaad. En al veel te lang!’ zegt de moeder van Sil. ‘Tijd voor een 
frisse neus. Jullie kunnen mooi nog even naar buiten, voordat we gaan 
eten.’ 
Met een zucht legt Sil de tablet weg. Hij doet zijn jas aan. 

Buiten lopen Sil en Lis naar de speeltuin. Onderweg struikelt Lis bijna 
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over een tegel. 
‘Hé,’ zegt Lis. ‘Deze tegel wiebelt.’  
Sil gaat ook op de tegel staan. Hij wiebelt inderdaad. 
‘Zou er iets onder liggen?’ vraagt hij zich af. 
Samen wippen ze de tegel op. Er ligt inderdaad iets onder. Het is een 
botje.  
‘Van wie zou dat bot zijn?’ vraagt Lis.  
Sil bekijkt het botje eens goed. ‘Ik denk van een dinosaurus…’ 
fantaseert hij.  
Lis lacht. ‘Jij hebt dat dinospel ècht veel te lang gespeeld,’ zegt ze. 
Ze leggen de tegel weer op zijn plaats.  
Sil gaat erbovenop staan. De tegel wiebelt nog steeds.  
En dan ineens… zijn Sil en Lis in een dinowereld.  

 
 
 
 
 

Makkelijkere tekst 
Sil ziet een dinosaurus met een hele lange nek.  
‘Dat is een brontosaurus!’ zegt hij verbaasd. ‘Een echte!’ 
Dan begint de grond te trillen. Sil en Lis horen een harde brul. 
‘Whaaaa!’  
Een gevaarlijke tyrannosaurus stampt op hen af!  
‘Verstop je!’ horen ze dan. ‘Kom mee!’ 
De stem is van een mevrouw.  
Ze zit op de rug van een snelle velociraptor. Vliegensvlug komt ze 
voorbij.  
Er rennen nog meer velociraptors langs. Snel springen ook Sil en Lis op 
de rug van één van de dino’s. Ze gaan achter de mevrouw aan.  
Net op tijd duiken ze een grot in. Het is een donker hol in de rotsen.  
‘Dat was maar net op tijd!’ zegt de mevrouw. 

Moeilijkere tekst 
‘Kijk daar, een brontosaurus!’ zegt Sil verbaasd. Hij wijst naar een 
dinosaurus met een hele lange nek. 
Dan begint de grond te trillen. Ze horen een harde brul. ‘Whaaaa!’  
Een gevaarlijke tyrannosaurus stampt op hen af!  
‘Verstop je!’ horen ze dan. ‘Kom mee!’ 
De stem is van een mevrouw. Ze zit op de rug van een snelle 
velociraptor. Vliegensvlug komt ze voorbij.  
Er rennen nog meer velociraptors langs. Snel springen ook Sil en Lis op 
de rug van één van de dinosaurussen. Ze volgen de mevrouw.  
Net op tijd duiken ze een grot in.  
‘Dat was op het nippertje!’ zegt de mevrouw. 
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Makkelijkere tekst 
Sil en Lis kijken rond in de grot. Er liggen allemaal botten.  
‘Van wie zijn die botten?’ vraagt Sil.  
‘Die botten zijn van dinosaurussen. Als dino’s doodgaan, dan blijven 
hun botten over,’ vertelt de mevrouw.  
‘Welkom in dit spel. Ik ben Leona. Ik ben paleontoloog.’ 
‘Wat is dat?’ vraagt Lis. 
Leona legt het uit: ‘Ik graaf botten van dinosaurussen op. En daarna 
probeer ik het hele skelet in elkaar te zetten.’ 
Lis knikt, daar heeft ze weleens over gehoord.  
‘Welkom in dit spel’, zegt Leona nog een keer. ‘Helpen jullie mij om de 
botten te zoeken?’ 
‘Wow!’ zegt Sil met grote ogen. ‘Zitten we in een dinospel?’  
‘Ja,’ knikt Leona. ‘Jullie mogen zoveel mogelijk botten verzamelen. Die 
liggen buiten verstopt. Wie van jullie kan er de meeste vinden? Het 
spel start… NU!’ 
Snel rennen Sil en Lis de grot uit.  
Sil gaat naar links. En Lis rent naar rechts. 
Sil ziet een dinosaurus met grote vleugels. ‘Handig, een pterosaurus!’ 
roept hij.  
Hij klimt op de rug van de vliegende dinosaurus. De pterosaurus 
klappert met zijn vleugels.  
Ze stijgen op. Sil vliegt door de lucht.  
Van bovenaf kan hij goed zien waar botten verstopt liggen. 

Moeilijkere tekst 

Sil en Lis kijken rond in de grot. Er liggen allemaal botten.  
‘Van wie zijn die botten?’ vraagt Sil.  
‘Van dinosaurussen,’ zegt de mevrouw.  
‘Welkom in dit spel. Ik ben Leona. Ik ben paleontoloog.’ 
Lis fronst. ‘Paleonto… wát?’  
Leona lacht: ‘Paleontoloog! Ik graaf botten van dinosaurussen op. 
Daarna probeer ik het hele skelet in elkaar te zetten. Helpen jullie mij 
met mijn opdracht?’ 
‘Wow!’ De ogen van Sil worden groot. ‘Zitten we in een dinospel?’  
‘Ja,’ knikt Leona. ‘Jullie mogen zoveel mogelijk botten verzamelen. Die 
liggen buiten verstopt. Wie van jullie kan er de meeste vinden? Het 
spel start… NU!’ 
Snel rennen Sil en Lis de grot uit.  
Sil gaat naar links. En Lis rent naar rechts. 
Sil ziet een dino met grote vleugels. ‘Handig, een pterosaurus!’ roept 
hij.  
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Hij klimt op de rug van de vliegende dinosaurus. Dan klappert de 
pterosaurus met zijn vleugels.  
Ze stijgen op. Sil vliegt door de lucht. Van bovenaf kan hij goed zien 
waar botten verstopt liggen. 

 
 

Makkelijkere tekst 
De pterosaurus landt in een hoge boom.  
Een brontosaurus eet bladeren van de takken. 
Voorzichtig stapt Sil op de kop van de dino.  
Roetsj! Vlug glijdt hij via de nek van de brontosaurus omlaag. 
‘Dit is de langste en coolste glijbaan van de wereld!’ roept Sil. 
Met een plof komt hij neer op de grond. 
Snel gaat Sil op zoek naar botten.  
Hij vindt er heel veel. Ze liggen tussen de struiken. En onder stenen.  
Dan rent hij terug naar de grot. Met een heleboel botten in zijn 
armen. 
Lis komt terug naar de grot. Zij heeft ook veel botten gevonden. 
‘Jullie zijn precies op tijd!’ zegt Leona. 

Moeilijkere tekst 
De pterosaurus landt in een hoge boom. Een brontosaurus eet 
bladeren van de takken. 
Heel voorzichtig stapt Sil op de kop van de dino.  
Roetsj! Vlug glijdt hij via de nek van de brontosaurus omlaag. 
‘Whoehoe!’ roept Sil. ‘Dit is de langste en coolste glijbaan van de 
wereld!’  
Met een plof komt hij neer op de grond. 
Snel gaat Sil op zoek naar botten.  
Hij vindt er heel veel. Ze liggen tussen de struiken. En onder stenen.  
Met zijn armen vol botten rent hij terug naar de grot.  
Tegelijk met Lis komt hij aan. Ook zij heeft een heleboel botten 
gevonden. 
‘Precies op tijd!’ zegt Leona. 

 
 
 

Makkelijkere tekst 
Leona telt de botten.  
‘Lis heeft tien botten. En Sil heeft… ook tien botten. Gelijkspel!’ 
Sil kijkt teleurgesteld. Hij wilde het spel winnen… 
Dan horen ze ineens de stem van de moeder van Sil. Ze roept: ‘Kom je 
eten, Sil?’  
Het spel is uit.  
En Sil en Lis zijn ineens weer terug in de gewone wereld.  
‘Hè jammer…’ zegt Sil. Hij gaat naar huis.  
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Hij heeft wel honger gekregen van dat spel! 

Thuis gaat Sil meteen aan tafel zitten. Hij vertelt over de 
dinosaurussen, Leona en de botten. 
Moeder lacht. ‘Ga nu maar even eten.’ 
Sil pakt een kippenbout. En hij begint meteen te kluiven.  
Als hij klaar is, kijkt hij naar het botje dat over is.  
‘Tóch nog een bot gevonden!’ lacht hij. ‘Tien tegen elf, voor mij!’  

Moeilijkere tekst 
Leona telt de botten. ‘Tien voor Lis. En tien voor Sil. Gelijkspel! Goed 
gedaan!’ 
Sil kijkt teleurgesteld. Hij wilde het spel winnen… 
Ineens horen ze een bekende stem. ‘Sil! Kom je eten?’  
Het is de moeder van Sil.  
Het spel is uit.  
En Sil en Lis zijn ineens weer terug in de gewone wereld.  
‘Hè jammer…’ vindt Sil. Hij gaat naar huis.  
Hij heeft wel trek gekregen van dat spel! 

Thuis gaat Sil meteen aan tafel zitten.  
Hij vertelt over de dinosaurussen, Leona en de botten. 
Moeder lacht. ‘Jij zit ècht teveel met je hoofd in dat dinospel! Ga nu 
maar even eten.’ 
Sil pakt een kippenbout van zijn bord. ‘Lekker!’ zegt hij, terwijl hij 
begint te kluiven.  
Als hij klaar is, kijkt hij naar het botje dat over is.  
‘Tóch nog een bot gevonden!’ lacht hij tevreden. ‘Tien tegen elf. Voor 
mij!’  

 
 
 


