
Werkblad
Leerdoel: boekoriëntatie, ontwikkeling leesvoorkeur en 
inzicht in eigen leesbeleving
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 je kunt met anderen praten over het boek.
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A  Vragen voordat je ‘Wij willen groen!’ gaat lezen.

1.  Lees de achterkant van het boek.
 Wat voor soort verhaal is dit, denk jij? Je mag meer vakjes aankruisen of zelf een ander antwoord geven.

2.  Dit boek heet ‘Wij willen groen!’. Waar denk jij aan bij deze titel?

 Aan gezond eten.
 Aan de natuur.
 Aan schilderen.
 Iets anders:

B.    Als je bladzijde 41 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.  Heb jij ook wel eens een vlog gemaakt of zou je dat willen? Waar gaat jouw vlog dan over?

2.  Wat vind jij ervan dat mensen tonnen met giftig afval in het bos achterlaten? Leg uit.

3.  Hoe vind jij het verhaal tot hier? Je mag meer vakjes aankruisen of zelf een ander antwoord geven.

 spannend
 grappig
 saai
 moeilijk
 iets anders: 
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 spannend
 grappig

 liefdesverhaal
 treurig

 griezelig
 echt gebeurd

 anders:
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C.    Lees ‘Wij willen groen!’ uit. Maak de vragen.

1.  Blader nog eens door het boek. Welk stuk in het boek vond jij het spannendst? Schrijf de bladzijdes op.

2.  Vind jij een ‘groene vlog’ een goed idee? Leg uit waarom wel of niet.

3.  Welk weetje vond je het meest bijzonder?

4.  Dit boek is geschreven door Marte Jongbloed. Ga je nog een keer een boek lezen van deze schrijfster?
 Ik ga wel/niet nog een boek lezen van Marte Jongbloed, omdat
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Hoe herken je sporen van dieren?

Kijk goed naar de afdruk.

Zie je hoeven?

Of zie je een rond voetje?

Zie je ook poep? 

De keutels van een ree lijken op dropjes.

De afdrukken van de hoeven van een ree zijn 

net twee halve manen.

Weet je niet zeker welk dier er liep?

Maak een foto met je mobiel.

Zoek later op van welk dier het spoor is. 

2
Poep en 
pies in 
het bos

73

Een filter voor water maken 

Knip de bodem uit een fles.

Draai de fles om.

Doe in de hals van de fles watten.

Daarop doe je een laagje zand.

Dan weer watten.

Daarop doe je een laagje houtskool.

Daar leg je weer watten op.

En dan weer wat zand.

Giet het vieze water langzaam in de fles.

Het water dat uit de fles komt, is veel 

schoner!


