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De kluts van kip 

Berdie Bartels
Uitgeverij Zwijsen
Serie Samenlezers

A. Vragen voordat je ‘De kluts van kip’ gaat lezen.

1. Dit boek heet: De kluts van Kip. Waar denk jij dat dit boek over gaat? 
 Je mag meer antwoorden aankruisen.

£ over een bij die een kip steekt.
£ over een boer die een kip heeft.
£ over een kip die altijd alles kwijt is.

2. Dit boek is een samenleesboek. Met wie ga jij dit boek samen lezen?

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

3. Welke tekst ga jij lezen?

£ De eenvoudige tekst.
£ De moeilijke tekst.

B. Als je pagina 7 gelezen hebt, stop je met lezen en maak je de volgende vragen.

1. Waar woont Kip?

£ Op een boerderij in een kippenhok.
£ In een bos.
£ In een tuin.

2. Kip hoort een hard geluid. Wat denk jij dat dat is?

£ De boekenkast valt om.
£ Alle kleren vallen uit de kast.
£ De jassen vallen van de kapstok.
£ Er valt iets door de brievenbus naar binnen.
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Leerdoel: boekoriëntatie 
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.

£ In een huis.
£ Bij een huis in een nest.

£ Er komt een monster door de brievenbus naar binnen.
£ Iemand gooit iets door het raam naar binnen.

£ ..................................................

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ over een kip die kan praten.
£ over een kip die heel dom is.
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C. Je hebt ‘De kluts van Kip’ nu uit. Maak de vragen.

1. Dirk Dichterbij schrijft: ‘Kip, ik vind jou echt om op te vreten’. Dirk bedoelt:

£ Dat hij erg van kip houdt en dat hij Kip wil komen opeten.
£ Dat hij Kip erg lief vindt.
£ Dat hij Kip erg stom vindt en daarom gaat hij Kip opeten.

2.  In dit boek komen veel zinnen voor die iets anders betekenen dan er staat. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben de kluts 
kwijt.’ Of: ‘Je bent om door een ringetje te halen.’ Wat vind jij van de zinnen in dit boek?

£ Ik vind het grappig om zulke zinnen te lezen.
£ Ik vind het moeilijk om zulke zinnen te lezen.
£ Ik raak in de war als ik deze zinnen lees.
£ Ik gebruik zelf vaak ook van deze rare zinnen.
£ Ik begrijp dit soort zinnen niet.


