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De dieren gaan los

Sanne de Bakker
Uitgeverij Zwijsen
Serie Samenlezers

A. Vragen voordat je ‘De dieren gaan los’ gaat lezen.

1. Waar denk jij dat dit boek over gaat? Je mag meer antwoorden aankruisen.

£ Over het oerwoud.
£ Over kinderen die verkleed zijn als dieren.
£ Over kinderen die voor dieren gaan zorgen.
£ Over dieren die uit de dierentuin weg lopen.

2. Dit boek is een samenleesboek. Met wie ga jij dit boek samen lezen?

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

3. Welke tekst ga jij lezen?

£ De eenvoudige tekst.
£ De moeilijke tekst.

B.  Stop een briefje op pagina 7.  
Als je daar bent, stop je met lezen en ga je de volgende vragen maken.

1.  Puck en Fien zijn dicht bij een dierentuin gaan wonen. Naar welke dieren gaan Puck en Fien het eerst kijken?

£ Apen.
£ Vogels.
£ Tijgers.

2. Puck en Fien vinden het zielig dat de vogels in een kooi zitten. Wat vind jij?

£ In een dierentuin horen vogels in een kooi te zitten.
£ Ik vind dat ook zielig.
£ Als de kooi heel groot is, vind ik het niet zielig.
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Leerdoel: 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.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ Nijlpaard.

£ ………………………………………….
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C. Je hebt ‘De dieren gaan los’ nu uit. Maak de vragen hieronder.

1. Jij hebt dit boek met een maatje gelezen? Hoe vind je dit?

£ Ik vind het leuk om niet alleen te hoeven lezen.
£ Ik vind het jammer dat ik dit boek niet alleen heb gelezen.
£ Ik vond het moeilijk om mijn tekst te lezen.
£ Ik vond het moeilijk om te wachten met lezen totdat mijn maatje er weer was.
£ Ik vind lezen met een maatje leuker dan alleen lezen.

2. Als jij de baas was van de dierentuin, hoe zou jouw dierentuin er dan uit zien? Teken het hier.

3. Hoe leuk vind jij samen met een maatje lezen? Geef een cijfer.
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