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Kit en Kaat en
de bruidstaart

Leerdoel: ontwikkeling van leesvoorkeur en
woordenschatuitbreiding
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.
En kun je met je juf of meester praten over het boek.

Jolanda Horsten
Uitgeverij Zwijsen
Serie Supermeiden

A. Vragen voordat je ‘Kit en Kaat en de bruidstaart’ gaat lezen.
1.

Dit boek heet: Kit en Kaat en de bruidstaart. Kijk naar de tekening op de voorkant. Lees de achterkant. Wie

£
£
£

Bakker Bol
Kit en Kaat
Tante Biet

2.

Kijk naar de achterkant van het boek. Je leest wat andere kinderen van dit boek vinden. Wat vind jij daarvan?

£
£
£

Handig. Dan weet ik of ik het boek ook leuk vind.
Leuk, maar ik weet dan nog niet of ik het boek ook leuk vind.
Niet nodig. Elk kind heeft een eigen mening.

B. Als je bladzijde 15 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

Kit en Kaat mogen de bruidstaart van tante Biet niet maken. Wat vinden ze daarvan, denk je?

£
£
£

Goed. Een bruidstaart maken is heel moeilijk. Dat moet een echte bakker doen.
Stom. Ze willen die taart maken.
Jammer, maar ze snappen het wel.

2.

Welke woorden passen bij een bruiloft? Zet er een rondje om.
gasten

		

bruidegom

bruidstaart

boterham

bruidsmeisjes

jurk

bruid

boeket bloemen

alleen
oude kleren

jarig

feest

gewone dag

bomen

Lees nu weer verder in het boek.
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C. Je hebt ‘Kit en Kaat en de bruidstaart’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Wat vond je van dit boek? Je mag meer dingen aankruisen.

£
£

grappig
saai

2.

In dit boek staan recepten. Weet jij ook een lekker recept? Schrijf en teken dat hier.

3.

Er zijn nog twee boeken over Kit en Kaat. Kijk maar op bladzijde 60. Ga je die boeken ook lezen?

£
£

spannend
leuk

£
£

makkelijk
vrolijk

£
£

eng
moeilijk

Ja / Nee, want ………………………………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

4.

Aan wie zou je dit boek aanraden?
………………………………………………………………………………...............................................................................................
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