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TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een strip die je zelf kiest.

Welke strip heb je gekozen? 

 

Wat voor soort strip is het?

 Het is een stripboek. 
 De strip staat in een tijdschrift, dat heet  

Wie heeft de strip getekend?  

Schrijf de namen op van drie stripfi guren uit de strip.
Schrijf daarna van elk stripfi guur woorden op die het best bij hem of haar 
passen. 

Welke twee stripfi guren zijn het meest verschillend van elkaar?

Dat zijn   en  .

Welk stripfi guur vind jij het leukst?   1 / 2 / 3

Strips

12E4

1

3

4

5

2

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02312_est_kop_bw.indd   82 18-12-2013   11:33:19



©  Uitg ever i j  Zwi jse n  B .V.Estafet te  •  Kopieermap

TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een gedicht dat je zelf uitkiest.

Welk gedicht heb je gekozen? 

 Het heet  

 Het heeft geen titel.

Wie heeft het gedicht geschreven?

 Het is geschreven door  

 Ik weet niet wie het gedicht heeft geschreven.

In welk boek / tijdschrift staat het gedicht?  

Welke woorden uit het gedicht vind je mooi?

 

 

Welke zinnen vind je mooi?

 

 

 

Kies één zin van je antwoord bij opdracht 3. 
Schrijf die op de eerste regel hieronder. 
Maak met deze zin een gedichtje van twee regels. 

 

 

Gedichten

13E4

2

3

4

1

02312_est_kop_bw.indd   83 18-12-2013   11:33:19



©  Uitg ever i j  Zwi jse n  B .V.Estafet te  •  Kopieermap

TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een prentenboek dat je zelf uitkiest.

Welk prentenboek heb je gekozen?  

De schrijver/schrijfster heet  

Welke mensen of dieren komen er voor in het boek?

  

  

Hoe voelde je je toen je het boek las? 
Hoe meer rondjes je inkleurt, hoe sterker het gevoel. 
Je mag ook zelf iets invullen.

Toen ik het boek las: 

moest ik lachen.  werd ik boos. 

moest ik huilen.  werd ik blij. 

  

Het verhaal gaat over iets:

 verdrietigs   vrolijks 
 spannends   engs

  

Teken daar iets bij.

Prentenboeken
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TL Naam:      

Maak de opdrachten op dit blad bij een leesboek dat je zelf uitkiest.

Welk boek heb je gekozen?

 

De schrijver/schrijfster heet  

Wat voor een soort boek is het?
Zet een kruisje bij het plaatje dat het best bij dit boek past. 
(Soms kun je meer kruisjes zetten!)

 

Wat voor soort boeken lees je graag? 
Kleur het rondje bij die plaatjes helemaal in. 
Meer rondjes kleuren mag natuurlijk.
Weet je nog hoe één van de boeken heet? 
Schrijf dat hier op.

 

 

Soort boek
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