Werkblad
Elisa va

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.

n Spron

sen

9+

A Vragen voordat je ‘Neem altijd een mop mee!’ gaat lezen.
1.

Kijk naar de voorkant van het boek. Wat past bij dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.
spannend

grappig

moeilijk

vrolijk

treurig

leuk

saai

2. Waarom heb je dit boek gekozen?






Ik lees graag boeken met moppen.
Er staan veel tekeningen in het boek.
Ik las al eerder een leuk boek van de schijfster Elisa van Spronsen.
Iets anders:

B. Blader door het boek en bekijk de tekeningen, maar lees het boek nog niet.
Maak dan de volgende vragen.
1.

Wat geldt voor jou? Je mag meerdere hokjes aankruisen.

2.

Dit boek heeft geen verhaal, dus je kunt beginnen waar je wilt.
Welke mop ga jij het eerst lezen? Schrijf de titel en de bladzijde(s) op.

e sneeuw
Een mop van Bob
 Ik heb per ongeluk toch al een paar moppen gelezen.
 Ik vind de tekeningen leuk en ben benieuwd naar de moppen.
 Ik ga alle moppen in dit boek lezen.
 Ik ga een paar moppen in dit boek lezen.

Poffertje
Wat neemt een poffertje mee op reis?
Een koffertje.
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Werkblad
C. Lees ‘Neem altijd een mop mee!’ uit. Maak de vragen.
1.

Blader nog eens door het boek. Welke mop vond jij het leukst?
Schrijf de titel en de bladzijde(s) op.

2.

De tekeningen in dit boek zijn gemaakt door Hélène Jorna. Wat past bij de tekeningen? Zet er een rondje om.
veel kleur

3.

weinig kleur

veel te zien

grappig

saai

lelijk

mooi

passen bij de tekst

Heb jij ook wel eens iets geks of grappigs meegemaakt op vakantie? Of op een gewone schooldag?
Beschrijf het.

Een mop van Bob

4. Wat lees je de volgende keer liever? Een moppenboek of een ander soort boek?







Ik kies weer een moppenboek.
Ik kies weer een boek met veel plaatjes.
Ik kies weer een boek van de schrijver Elisa van Spronsen.
Ik kies weer een boek met tekeningen van Hélène Jorna.
Ik kies een heel ander boek, namelijk:

5. Wat vond je van dit boek? Kleur de gezichtjes.
1 gezichtje is niet zo grappig. 5 gezichtjes is heel grappig.

Hoe heet een bakfiets
met pech?

Een prakfiets
25
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