
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 ‘Het landje van Daan’ gaat lezen.

1.  Bekijk de voorkant van het boek en lees de tekst op de achterkant.
 Waarover gaat dit verhaal, denk je? Je mag meer hokjes aankruisen of zelf een ander antwoord geven.

 familie
 platteland 
 dieren
 vriendschap

2.  Waarom heb je dit boek gekozen?

 De voorkant ziet er leuk uit.
 Ik heb al eerder een leuk boek gelezen van schrijfster Manon Sikkel.
 De tekst op de achterkant maakt me nieuwsgierig.

 Iets anders: 

B.   Als je bladzijde 36 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.  Op bladzijde 20 zegt Melvin dat hij niet mee wil naar de boerderij. Daan snapt er niks van.
 Snap jij waarom Melvin niet mee wil? Leg uit.

2.   Kijk naar de tekeningen op bladzijde 24 en 33. 
Schrijf op welke verschillen je ziet tussen het platteland en de stad.

3.  Ben jij benieuwd hoe de wedstrijd zal aflopen?

 Ja, ik wil snel verder lezen!
 Nee, ik weet het al, denk ik. Namelijk:
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Daan wil boer worden,

maar hij woont in de stad.

Op een dag ziet hij iets op internet.

Er is een oude boerderij te huur.

Hij wil graag op die boerderij wonen.

Maar willen zijn vader en moeder dat ook?

Zijn tweelingbroer Melvin wil dat zeker niet!

Daan wil graag boer worden!

Makkelijk & Leuk: voor kinderen die lezen moeilijk vinden 

of saai. De boeken zijn toegankelijk en dyslexie-vriendelijk. 

Lezen is wél leuk!
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C.  Lees ‘Het landje van Daan’ uit. Maak de vragen.

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

 
2.   Zou jij zelf liever op het platteland wonen of in de stad? Leg uit.

 

3.  Melvin en Daan zijn een tweeling, maar ze lijken niet echt op elkaar.
 Schrijf links naast de tekening woorden die bij Daan passen, en rechts woorden die bij Melvin passen.

4.   Neem een broer of zus, neef of nicht, vriend, vriendin of klasgenoot in gedachten op wie je helemaal  
niet lijkt. Teken hieronder jullie portretten. Schrijf er woorden bij die bij jou passen en woorden die  
bij de ander passen. 
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Lees dit eerst

Daan

Daan woont in een flat. 

Hij wil later boer worden.

Hij droomt van een eigen boerderij met heel veel 

dieren.

Melvin

Melvin is heel netjes.

Dat zie je niet zo vaak.

Er ligt nooit troep in 

zijn kamer.

De tweeling

Melvin en Daan zijn een tweeling, maar ze lijken 

niet echt op elkaar.
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