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Een kus van mij
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Serie Kleutersamenleesboeken

Vraag 1
Op het boek staat: ‘Over familie’. Zet een kring om woorden die volgens jou bij familie horen.

mam               zus              juf            meester           opa              mama            buurman             oma        

             pap            kind           neef              ik                poes               kleinkind                grootmoeder        

gezin         tante            oom           pop           nicht            buurvrouw                 hond

Vraag 2
Bekijk het plaatje op de voorkant. Wat voor soort boek is dit?

£ een stripverhaal
£ een kinderboek met een verhaal
£ een informatieboek
£ een prentenboek

Vraag 3
Wat heb jij ook?

£ Ik heb een zus. 
£ Ik heet ook Maan. 
£ Ik ben een kleinkind.  
£ Ik heb een mam. 

Vraag 4
Dit is een boek met informatie. Je kunt het lezen van bladzijde 1 tot het eind. Maar je mag ook kriskras door dit 
boek gaan lezen. Wat ga jij doen?

£ Ik ga alles lezen van voor naar achteren.
£ Ik lees af en toe een bladzijde.
£ Ik kijk eerst naar de plaatjes.

£ Ik …………………………………………………………………………….......................................................................................... 

zelflees woord

voorleespagina

eenvoudige tekst

over familie

Dit ben ik. 
Ik ben het kind van mam en pap. 
En de zus van zus. 
Ik heb ook een oom en een neef. 
Wat is dat � jn! 
Samenleesboeken zijn boeken die je samen leest. 
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander 
leest de iets moeilijkere tekst voor. 
Zo geniet je samen van het boek.

Dit boek sluit aan bij de kleutermethode Schatkist.
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 4+

informatief

Leerdoelen: boekoriëntatie, leesmotivatie vergroten
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.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ Ik heb een broer.
£ Ik heb een pap.
£ Ik heb een poes.
£ Ik woon in een huis.
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Vraag 5
Wat heb je in dit boek gelezen en bekeken?

£ alles
£ ongeveer de helft
£ alleen de plaatjes
£ alleen de teksten
£ af en toe een bladzijde

Vraag 6
Welke woorden kon jij zelf al lezen?

£ alle woorden
£ de rode woorden van de tekst en veel van de andere woorden, maar niet alles
£ de rode woorden van de tekst
£ geen enkel woord; dit boek werd mij voorgelezen

Vraag 7
Vul de namen in.

Ik heet: ……………………………………………….....................

Mam heet: ………………………………………………...............

Pap heet: ………………………………………………..................

Mijn zus heet: ………………………………………………..........

Vraag 8
Teken hier jouw huis.

Mijn broer heet: ……………………………………………….............

Mijn oma heet: ………………………………………………...............

Mijn opa heet: ………………………………………………................

Mijn huisdier heet: ………………………………………………..........


