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2 mm extra i.v.m. kneep

Wat kunnen we leren van het
kijken naar spelende dieren?

Honden rennen en stoeien met elkaar. Katten be-
springen en bijten elkaar. Soms lijkt het of dieren 
vechten, maar als je heel goed kijkt – net als Marc 
Beko� – kun je vaak zien dat ze spelen en de  
regels van het spel aan het leren zijn. In dit leuke  
en informatieve boek staan prachtige illustraties  
van spelende dieren.

‘Marc Beko� geeft met dit boek een kijkje in  
de wereld van spelende dieren. Leuk en leerzaam, en 
heel goed te vertalen naar het spelgedrag van men-
senkinderen. Het laat zien hoe dieren elkaar tot spel 
uitnodigen, dat ze elkaar in hun enthousiasme soms 
per ongeluk pijn kunnen doen, en hoe ze het dan 
weer goedmaken. Een echte aanrader, met ontroe-
rende plaatjes, getekend door Michael J. DiMotta.’

Sacha en Martin Gaus
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Leeftijd: 9-11 jaar
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Vertaald door: Nannie de Nijs Bik-Plasman

Marc Beko� is etholoog en een succesvol 
auteur die over heel de wereld reist om over 
dieren te praten en met kinderen te werken.
Samen met Jane Goodall heeft hij Ethologists 
for the Ethical Treatment of Animals opge-
richt en via Jane’s Roots & Shoots-program-
ma geeft hij zijn kennis over dieren door aan 
zijn leerlingen. Meer informatie:  
ethologicalethics.org en marcbeko�.com.

Michael J. DiMotta is afgestudeerd aan het 
Maryland Institute College of Art. Zijn werk 
voor kinderen en de rest van zijn portfolio is 
te zien op www.michaeldimotta.com.

Marc Beko�

geïllustreerd door
Michael J. DiMotta

Spelende dieren
        M
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