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Leerdoel: vergroten leesmotivatie en boekoriëntatie
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.
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A. Vragen voordat je ‘Kit en Kaat en de verboden bakwedstrijd’ gaat lezen.
1.

Bekijk de voorkant van dit boek. Welke woorden horen er volgens jou bij?
spannend
saai

·

bakken
·

·

lekker

leuk
·

·

wedstrijd

vriendinnen

·

·

gezellig

jongens

·

·

winnen

koken

·

·

verliezen

stiekem

2.

Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.

£
£
£
£
£
£

Ik hou van bakken.
De tekeningen zijn leuk.
De kaft ziet er mooi uit.
Ik las al eerder iets van Jolanda Horsten.
Ik las al een ander boek over Kit en Kaat.
Het lijkt me een spannend verhaal.

B. Als je bladzijde 20 gelezen hebt, stop je met lezen.
Maak dan de volgende vragen.
1.

Kit en Kaat mogen niet meedoen aan de bakwedstrijd. Maar ze willen héél graag meedoen.
Welke oplossing verzinnen ze, denk je?
………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

2.

Kit en Kaat hebben samen een club. Heb jij ook een club? Met wie? Wat voor club zou je willen hebben?
………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

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

Kijk nog eens naar bladzijde 9. Lees de tekstballon rechtsonder.
Waarom is De club van Koek en Ei een slechte naam?

£
£
£

Kit en Kaat houden helemaal niet van koek en ei.
Kit en Kaat mogen niet bakken.
Koek en ei betekent dat alles goed is, dat je geen ruzie hebt. Maar Kit en Kaat hebben soms wel ruzie.

2.

Kit en Kaat maken een prachtige barbietaart. Verzin zelf ook een bijzondere taart. Teken hier jouw taart.

3.

In het boek staat hoe je de taart maakt. Wat vind je daarvan?

£
£
£

Leuk. Ik ga de taart maken!
Stom. Ik houd niet van bakken.
Te moeilijk.

4.

Zou je dit boek aanraden aan een vriendin? Waarom wel of niet?

£
£

Leuk, maar ik ga zelf geen taart maken.
Niet nodig. Ik verzin zelf wel een taart.

………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................
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