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Zie je een pijltje?
Zo spreek je het
moeilijke woord uit!

3

SCHIPBREUK

Stel je voor: je vaart mee op een groot schip.
Opeens hoor je een harde knal.
Je ziet een zwarte rookwolk boven de boot.
Mensen beginnen te gillen.
Je voelt dat de boot begint te zinken.
Wat nu?!

Een reddingsboo
t moet
dicht bij het sch
ip blijven.
Want soms zink
t het schip niet.
Dan kun je weer
aan boord gaan.
Als je dat nog du
rft, natuurlijk ...

TIP 1
Trek een reddingsvest aan.
Stap dan snel in een reddingsboot.
Hak wel de lijn met het schip door.
Anders trekt die boot jou
en de reddingsboot onder water.

Een reddingsvest heeft een fluitje.
Hiermee kun je aandacht trekken.
Dan hoef je niet te schreeuwen.
En ook niet te zwaaien.
Dat scheelt kracht.

TIP 2
Val je in het kou
de zeewater?
Ga dan niet wild
rondzwemmen!
Daar krijg je het
juist kouder van
.
Watertrappelen
is beter.
Ga je kopje onde
r?
Blijf kalm.
Je kunt best eve
n zonder adem.
Zeker een minuu
t.
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Haai!
Stel, je zwemt in zee.
Opeens zie je een haai.
Hij komt op je af.
Wat moet je doen?
• Stomp de haai op zijn neus.
• Steek hem in zijn ogen.
• Blijf de haai slaan!
Wist je dat ...
... haaien elk jaar 100 mensen
doden?
... mensen elk jaar 100 miljoen
haaien doden?

6

Overleven op zee

Stel, het is je gelukt.
Je zit veilig in de reddingsboot.
Maar het schip is gezonken.
Wat moet je doen?

Warm blijven
Koel blijven
Bescherm je hoofd en huid.
Op het water is de zon heel fel.

Drinken
Drink geen zeewater!
Dan kun je gek worden.
Verzamel daarom regenwater.

Zorg dat je het niet koud krijgt.
Probeer droog te blijven.
Zitten er meer mensen in de boot?
Kruip dan dicht tegen elkaar aan.

Eten
Eten vinden op z
ee is een makkie
.
Er zijn genoeg vi
ssen in de buurt
.
Zie je groepen vo
gels?
Dan weet je dat
er land
in de buurt is.

Hoe groot is een WALVIS?
Dit is de blauwe vinvis.
Dat is een walvis.
Het is het grootste dier op aarde.

Zijn hart is zo groot als een kleine auto.
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Walvis in zicht!

Een walvis eet g
een mensen.
Toch kan het die
r gevaarlijk zijn.
Hij kan met zijn
staart slaan.
Of helemaal uit h
et water opsprin
gen.
Daardoor kan de
reddingsboot om
slaan.

De blauwe vinvis is zo lang als drie bussen.

Deze walvis weegt zoveel als dertig olifanten.

GESTRAND
Je hebt land gevonden!
Maar je hebt een probleem.
Er zijn nergens mensen.
Je bent op een onbewoond eiland!
Wat moet je nu doen?

Zoek een schuilplaats
Ga op zoek naar een schuilplaats.
Wacht niet tot het donker wordt.

Een boom
Kruip in een holle boom.
Vind je een omgevallen boom?
Kruip dan onder de wortels
of takken.
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Een grot

Een grot is een g
oede schuilplaats
.
Maar let op!
Een grot kan hee
l groot zijn.
Ga dus niet te ve
r.
Anders verdwaa
l je.
En pas op!
Roofdieren houd
en ook van grott
en.

Maak een hut

Zie je geen goed
e plek?
Maak dan zelf ee
n hut.
Vaak is een afda
k al genoeg.
1 Zoek een hoop
zand.
Of een dikke boo
m.
2 Zet er lange ta
kken tegenaan.
3 Vlecht takjes
tussen
de lange takken.
4 Bedek het dak
met gras en mos.
5 Maak de grond
schoon.
Slapen op prikpla
nten
is niet echt fijn.

TIP!
Voel waar de wind vandaan komt.
Bouw het afdak aan die kant.
Dan zit je lekker droog en warm.
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gevaar
ar

Hoe kun je overleven op een onbewoond eiland?
Hoe vind je de weg terug uit een oerwoud?
Kun je blijven leven op een vlot op zee?
Hoe vind je water in een snikhete woestijn?
En hoe overleef je een ijskoude sneeuwstorm?
Dit boek geeft je alle antwoorden.
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Zoeklicht Dyslexie Informatief
Een boek in heldere taal, vol leuke weetjes, met tekeningen van
Merel van Lamoen en superveel mooie foto’s. Voor als je lezen
niet zo makkelijk vindt, maar wel alles wilt weten over survival.
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survival
makkelijk lezen
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

