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Facto en
die Flixies

Aarde

reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die

konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee
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onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR

onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR

met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwor-

onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om

tels onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is

hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.

om hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.
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Facto en die Flixies
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Ruimteskip Aarde

Y

Facto het die Flixies ontdek! Hy “luister in” na hulle gesprekke

Y

CM

in die ruimte op reis. Die groot verskil tussen planeet Aarde en

MY

storie meer oor die Flixies, waar hulle woon en hoe Facto hulle
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die ander planete is dat ons planeet in die ruimte duisende

CY

ontdek het...

M

Die aarde is soos 'n ruimteskip saam met al die ander planete

CM

en so leer hy meer van ons aarde en die natuur. Lees in hierdie

die ruimte

Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer

met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels

onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.
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Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n

reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die

van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat
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Ontdek saam met die Flixies!

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n

CY

vorme van lewe saamdra. Flex verduidelik vir die Flixies van die

CMY

CMY

bane waarin die planete om die son wentel en hoe die vorm

K
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Die aarde in die ruimte
Die Flixies (en natuurlik Facto) hoor hoe slim en wonderlik
'ruimteskip' Aarde gebou is en in die ruimte geplaas is sodat
lewe hier moontlik is. Hulle leer dat die aarde presies die regte
afstand van die son is en dus die regte temperatuur het om
lewe te onderhou – dus nie te warm nie en nie te koud nie.

RUIMTESKIP AARDE
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van hierdie bane sorg dat ons verskillende seisoene het waarin
Die Flixies sing:

die plante kan rus en kan groei.
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ons vra nie vir meer –
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In die nag dan rus ons,
want dis donker en stil;
in die dag dan werk ons
en doen wat ons wil.”
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Ontdek saam met die Flixies!
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n

REEKS A

Die Flixies sing:
“...as ons nie tol nie
dan kan ons gou voel
ons magies word warm,
maar ons boudjies bly koel.

hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.

hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.
C
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M
M

Grond is goud

Water, wonderlike water

Y

Die Flixies vertel van een van die belangrikste natuurlike

CM

hulpbronne, naamlik grond. Hulle gesels oor die waarde van

MY

grond vir plante, diere en mense, maar hulle is ook baie

CM

MY

sonder water nie. Dit is 'n wonderlike oplosmiddel, wat beteken

CY

bekommerd...

dat die plante en diere se kos eers daarin moet oplos voordat

CMY

dit deel van die plant of dier se liggaam kan word. Dit is ook 'n

K

Wie ry saam?

Y

Facto luister wat die Flixies te sê het oor water en hy hoor dat
dit 'n wonderstof is! Geen lewe soos ons dit ken is moontlik

Al is die aarde so groot en al word dit met grond bedek, is

was- en spoelmiddel en dit koel af. Ons voorraad vars water

daar eintlik maar bitter min grond waarin plante kan groei en

wat bruikbaar is, is baie beperk en die Flixies verduidelik

wat bewerk kan word vir gewasse wat mense nodig het vir

hoekom.

Alles wat op Aarde lewe, is ‘ruimteskip’ Aarde se bemanning
en nie passasiers wat net kan saamry nie...

CY

Ons leer dat plante en diere en mense elkeen, hoe klein of

CMY

hoe groot ookal, 'n spesifieke nis ('n plek en 'n werkie) het om

K

die aarde meer leefbaar te maak vir alles wat moet lewe. Die
Flixies leer ook die lewensiklus van vleiseters, planteters en
ontbinders!

voedsel. Flex gebruik 'n bessie om hierdie kwessie aan die
Flixies te verduidelik.
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Name en nisse
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beteken en hoekom dit so belangrik is dat ons dit moet

Die plante gaan land toe

groei het...

“Plante is die aarde
dis regtig ons beste wapen
teen die aarde se verhitting.”

B1 - B6 Voorblad.pdf

15:11

5

19/11/2016

B1 - B6 Voorblad.pdf
Die plante gaan land toe.indd 1

15:11
19/11/2016 15:30

Die Flixies sien groen.indd 1

Sorg vir

die aarde
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Die diere kom help

Y

Wie was die suksesvolste groep in die ganse diereryk? Facto
en hoekom hulle as die eerste egte landdiere beskou word.

CY

kraakbeen en diere wat daarsonder is. Van laasgenoemde

Die Flixies speel 'n raaiselspeletjie oor goggas en gesels ook

CMY

groep woon die eenvoudigstes in die water en ons vind uit

K

vind uit waaraan geleedpotiges se sukses toegeskryf kan word

MY

groot groepe diere is – diere met geraamtes van been of

CY

kom help

CM

weekdiere en wurms! Facto vind uit dat daar hoofsaaklik twee

MY

CMY

Hier kom die goggas

Y

Gewerweldes en ongewerweldes! Sakdiere, stekelvelle,

CM

aarde versprei, ook dien om grond met hulle wortels aan die
aarde “vas te plak”.

Die diere

hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.

hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.
C

Sorg vir die aarde
Ons vriende, die Flixies, leer hoe belangrik die wisselwerking
tussen plante en diere is en hoe plante, soos hulle oor die

Hier kom

die goggas

onder mekaar oor skaaldiere, veelpotiges, spinnekoppe en

K

skerpioene en oor die eerste diere wat kon vlieg – insekte!

hoekom dit so voordelig is om in die water te woon...

By blomplante is dit veral voortplanting wat baie slim ontwikkel
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reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat

besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die

is en die Flixies is baie beïndruk deur die maniere waarop
plante hul saad versprei.
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diere

besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.

Oupa Flex vertel ’n baie interessante storie oor die eerste
werweldiere, visse, en hoe dit gekom het dat hulle uitbeweeg
het land toe. Wetenskaplikes het natuurlik geraai hoe die
eerste ou lomp visse wat uit die water kon kruip en die lewe op
land kon verken, moes gelyk het. Daar is later fossiele gevind
om hierdie raaiskote van wetenskaplikes te ondersteun –
fossiele van reuse lobvinvisse, waarvan die vinne amper soos
primitiewe bene gelyk het!

M

Y

CM

MY

en kraakbeen gemaak is, waaraan spiere kon vasheg.

CY

Werweldiere het unieke eienskappe gehad wat hulle

CMY

aanpasbaar op land gemaak het en sodoende is talle nisse

K

gevul wat die land nog verder vir ander lewensvorme
oopgemaak het!

Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR

ons het baie om te vier,
ons is opgewonde oor –

Iets steek

kop uit

Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is
om hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister.
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Iets steek kop uit
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Die waters

Die Flixies het sommer baie pret waar hulle in die vleiland

CM

bymekaarkom. Kwax en Crox, die twee water-Flixies, speel

MY

toneel en maak asof hulle van die heel oudste lobvinvisse is

CY

wemel

wat hulle koppe uit die water steek. Hulle kruip in die

CMY

modderwater rond en wonder hoe dit moet wees om op land

K

te lewe. So leer die Flixies van al die probleme wat
werweldiere moontlik mee te doen gekry het met die

“Wonderlike visse
swem oral in die water,
hul's die eerste werweldiere
reptiele kom eers later.”

“Ons hou 'n groot partytjie,
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Die koms van die groot diere
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Die plante
gaan land toe

Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer

Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer

Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels
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besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die

konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee

konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee
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Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat

besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die

van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat
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Ontdek saam met die Flixies!

Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat

reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die
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Name en

Ontdek saam met die Flixies!

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n

978 1 48512 272 2
978 1 48512 278 4
978 1 48512 273 9
978 1 48512 279 1
978 1 48512 274 6
978 1 48512 280 7
978 1 48512 275 3
978 1 48512 281 4
978 1 48512 276 0
978 1 48512 282 1
978 1 48512 277 7
978 1 48512 283 8
FLIXAFRALSBPK
FLIXAFRAOWGPK

978 1 48512 336 1

Dit wemel en woel op Ruimpteskip Aarde

Opklaring

R71,00

978 1 48512 343 9

Dit wemel en woel op ruimpteskip aarde: Onderwysersgids

Opklaring

R89,00

978 1 48512 337 8

Die dinkskrum: Hoekom so baie soorte?

Opklaring

R71,00

978 1 48512 344 6

Die dinkskrum: Hoekom so baie soorte?: Onderwysersgids

Opklaring

R89,00

978 1 48512 338 5

Biodiversiteit in gevaar

Opklaring

R71,00

978 1 48512 345 3

Biodiversiteit in gevaar: Onderwysersgids

Opklaring

R89,00

978 1 48512 339 2

Agt groot biome

Integreer Toepassings

R71,00

978 1 48512 346 0

Agt groot biome: Onderwysersgids

Integreer Toepassings

R89,00

978 1 48512 340 8

Die mooiste van almal

Integreer Toepassings

R71,00

978 1 48512 347 7

Die mooiste van almal: Onderwysersgids

Integreer Toepassings

R89,00

978 1 48512 341 5

Klein, klam biome

Integreer Toepassings

R71,00

978 1 48512 348 4

Klein, klam biome: Onderwysersgids

Integreer Toepassings

R89,00

978 1 48512 342 2

Die Flixies groet

Integreer Toepassings

R71,00

978 1 48512 349 1

Die Flixies groet: Onderwysersgids

Integreer Toepassings

R89,00

FLIXAFRDLSBPK
FLIXAFRDOWGPK

Flixies Reeks D Lesersboek Pak (x7 l/boeke)

R497,00

Flixies Reeks D Onderwysersgids Pak (x7 O/gidse)

R623,00
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