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Leerdoel: boekoriëntatie 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.
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A. Vragen voordat je ‘Kit en Kaat en de taart voor oma’ gaat lezen.
1.	Bekijk de voorkant van het boek. Je ziet dingen die in het boek voorkomen. Welke woorden passen bij dit
boek? Zet daar een rondje omheen.
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2.	Kijk naar de bladzijde waar ‘Inhoud’ boven staat. Daar zie je de titels van de hoofdstukken.
Welk hoofdstuk lijkt jou het leukst om te lezen? Schrijf op waarom.
………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

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

£ deKinderen.
Oma werkt bij De Tijd. Ze knutselt met
mensen die er wonen. Wat voor mensen wonen bij De Tijd?
£ Mensen die niet kunnen lopen.
Mensen die ziek zijn.
Mensen die dement zijn.

2.

Kit en Kaat hebben kletskoppen gebakken. Oma is dol op die koeken. Wat zijn jouw lievelingskoekjes?

1.

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

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

Sommige bladzijdes hebben een kleur. Waarom?

£
£
£

Die bladzijdes zijn heel belangrijk.
Daar staat een ander verhaal. Dat gaat niet over Kit en Kaat.
Die bladzijdes zijn extra. Daar staat wat Kit en Kaat bakken. Dan kun je het zelf ook maken.

2.	Op bladzijde 14 zie je twee knutsels van oma. Een pop van een houten lepel. En een bruidspaar van een
wasknijper. Bedenk zelf een leuke knutsel voor de mensen in De Tijd. Schrijf en teken erover.

3.

Kit en Kaat maken oma-cupcakes. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.
houten prikker ●
glazuur ●
grijs marsepein ●
mixer ●
dropveter ●
roze marsepein ●
mesje ●
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● Voor de wangen en neus van oma.
● Daar maak je een mooi glad beslag mee.
● Voor de haren van oma.
● Om haren en een mond te kerven.
● Voor de bril van oma.
● Om alles vast te plakken.
● Om te kijken of de cake gaar is.
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