
Over wie 
gaat dit boek?

Dit boek gaat over Dolf. 
Dolf is een kleine, maar dappere dolfijn. 
Hij zwemt in zee en zoekt zijn familie. 

Hij stelt zich hier aan je voor:

Jouw 
zaklamp!

Bewaar hem hier.
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Maak de zaklamp 
voorzichtig los uit 

de bladzijde.

Schuif de zaklamp 
onder de foliebladzijden. 

Doordat de zaklamp 
de folie oplicht, 

kun je alles zien!

Om de zaklamp op 
te bergen, schuif je hem 
van boven af in de gleuf. 

Is je zaklamp kwijt of 
kapot? Teken hem dan 

na op stevig papier.
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Hoi, wat fijn dat jij er bent! Ik kan je hulp 
goed gebruiken. Ben jij een beetje goed  
in zoeken? Zullen we dan samen proberen  
om mijn familie te vinden?

DOLF

Zoek mij 
op elke
bladzijde.

Maak kennis 

met DOLF

Zoeken in zee valt  
niet mee. Het is hier 
zóóó groot! En er  
leven heel veel ver-
schillende dieren.  
Dat zul je zo wel zien. 
Maar als we samen 
speuren, zien we  
twee keer zo veel!

Kijk goed naar mijn kleuren en 
vorm. Zo ziet een dolfijn eruit. 
Mijn broers en zussen, ooms en 
tantes, neefjes en nichtjes lijken 
veel op mij. Laten we gaan…



Dolfijnen zijn heel glad. 
Daardoor glijden ze gemakkelijk 
door het water. Hun staart is 

de motor. Die bewegen ze op en 
neer. Zo gaat de dolfijn vooruit.

Veel dolfijnen houden 
van warm water. Maar ook 
in de zee bij ons land leven 

deze leuke dieren. Ze zwemmen 
graag mee met een boot.

Wist jij dit al
over dolfijnen?

 Net als jij moeten dolfijnen 
ademhalen. Ook als ze slapen! 

Daarom slapen dolfijnen maar half. 
Ze komen steeds op tijd boven 

water om te ademen. 

Dolfijnen houden van spelen in het water. 
Ze kunnen ook goed trucjes doen. Dat zie 

je weleens in een dolfinarium. 

Dolfijnen eten graag vis en inktvisjes. 
Ze kunnen goed jagen. Dat doen ze 
vaak samen. Ze maken een kring om 

een groepje vissen heen zodat die geen 
kant meer op kunnen. Slim, toch?

Dolfijnen ‘praten’ met elkaar. 
Ze maken fluitende en klikkende 

geluiden. Die klinken heel grappig!



Heb je goed geluisterd naar het verhaal?  Pak dan je zaklamp en speur mee. Zoek 
deze plaatjes.

Koud water en 
grote tanden

Brrr, het is best koud hier in de zee! Er drijft ijs in het water en op het land  
ligt sneeuw. Maar de kou kan Dolf niks schelen. Hij denkt aan andere dingen.  
Hij zoekt zijn familie.
‘Hé uil,’ roept hij naar een grote, witte vogel die boven het water vliegt.  
‘Heb jij mijn familie gezien?’
‘Hallo dolfijn,’ antwoordt de uil. ‘Eens even denken. Ik zag een ijsbeer op  
het land en… o ja. Verderop zijn dieren in het water. Ga daar maar eens kijken.’
‘Bedankt!’ roept Dolf blij. Hij hoopt dat hij zijn familie snel vindt.

Maar als Dolf wat dichterbij komt, ziet hij het meteen. Deze dieren hebben een  
andere kleur dan hij. Ze zijn een beetje bruin. Ook is de vorm van hun lijf anders 
dan dat van Dolf. Bovendien hebben ze enorme tanden! 
‘Wow!’ zegt Dolf bewonderend. ‘Dat zijn heel andere tanden dan de puntige  
driehoekjes in mijn mond!’
‘Goedemorgen dolfijn,’ bromt een enorme walrus. ‘Lust je een lekker schelpje?’
‘Dag meneer,’ zegt Dolf een beetje verlegen. ‘Nee, dank u wel. Ik eet liever vis. 
Maar heeft u misschien mijn familie gezien?’
‘Het spijt me, knul,’ antwoordt de walrus. ‘Ik heb geen dolfijn gezien. Misschien  
heb je meer geluk als je die kant op zwemt.’
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