
Doeblad
Dit boek van Ruben Prins gaat over Tim en Mirte. 
En over een heel rare steen. Je leest het samen, hardop. 
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In het verhaal gaan Tim en Mirte op reis. Ze komen 
op heel veel plekken. Wat is de goede volgorde?

Lees bladzijde 102 en 103 nog eens.

a  Welke wereld is NIET genoemd?

 Een wereld met dino’s.
 Een wereld waar alles blauw is.
 Een wereld waar alles van snoep is.
 Een wereld waar mensen kunnen vliegen.

b  Naar wat voor wereld zou jij willen?

Zag je die kaart die Mirte en Tim kregen? 

Met BOS, waar ze BOOS werden.
En MOERAS, dat ze MOE maakte!
Kun jij zelf nog twee zulke plekken verzinnen?
Probeer het maar. 
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1: 1 winkel, 2 heuvel, 3 kasteel, 4 bos, 5 moeras, 6 hangbrug, 7 burcht. 2a: Waar alles blauw is.
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Op reis1
Werelden2

Rare kaart3
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MirtePak een leeg vel papier. 

Teken je eigen kaart met 
jouw plekken!
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Maak je eigen steen4
a  Kleur de steen in.
Hoe, dat bedenk je zelf.

b  Knip hem uit.
Op              moet je knippen.Op              moet je knippen.

c  Vouw en plak de steen in elkaar.

Vouw bij             naar achteren.Vouw bij             naar achteren.

Vouw bij              naar voren.Vouw bij              naar voren.

Op de flapjes met               moet lijm.Op de flapjes met               moet lijm.Op de flapjes met               moet lijm.

Wat doet jouw steen?
Bedenk iets over jouw steen. 
Wat gebeurt er als iemand hem aanraakt?
En waar bewaar je de steen?
Schrijf het op een leeg vel papier!
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