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Aan de kant, 
draak!

Rian Visser en Mark BaarsRian Visser en Mark BaarsRian Visser en Mark BaarsRian Visser en Mark Baars
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie Ik leesSerie Ik leesSerie Ik lees

1. Ik vind de kaft van het boek1. Ik vind de kaft van het boek1. Ik vind de kaft van het boek1. Ik vind de kaft van het boek1. Ik vind de kaft van het boek

££ mooi mooi
£££ leuk leuk
£ een beetje saai een beetje saai een beetje saai een beetje saai
££ om te lachen om te lachen om te lachen om te lachen

2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.2. Op het boek staat Aan de kant, draak! Kleur de woorden die volgens jou bij draak horen.
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£ in een bos of een park in een bos of een park in een bos of een park in een bos of een park in een bos of een park in een bos of een park in een bos of een park
£££ in een dorp of stad in een dorp of stad in een dorp of stad in een dorp of stad in een dorp of stad
££ in huis in huis in huis in huis
£££ in een spel in een spel in een spel
££ ergens anders ergens anders ergens anders ergens anders

Leerdoel: boekoriëntatie en ontwikkeling leesvoorkeur
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99

Aan de kant,
draak! Rian Visser en Mark Baars

Aan de kant, draak!
Zar hoort een gil.
Het komt van een meisje, dat Lina heet.
Ze wil de grot in.
Maar voor de berg staat een draak.
Hij is heel groot.
En hij draak spuugt vuur.

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846
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minecraft
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5. Zar vindt Lina stoer. Vind jij Lina ook stoer?5. Zar vindt Lina stoer. Vind jij Lina ook stoer?5. Zar vindt Lina stoer. Vind jij Lina ook stoer?5. Zar vindt Lina stoer. Vind jij Lina ook stoer?5. Zar vindt Lina stoer. Vind jij Lina ook stoer?

££ ja ja
££ een beetje een beetje
£ nee nee
££ ik weet het niet ik weet het niet ik weet het niet

6. Lina vindt dat Zar een held is. Wie is jouw held?6. Lina vindt dat Zar een held is. Wie is jouw held?6. Lina vindt dat Zar een held is. Wie is jouw held?6. Lina vindt dat Zar een held is. Wie is jouw held?6. Lina vindt dat Zar een held is. Wie is jouw held?6. Lina vindt dat Zar een held is. Wie is jouw held?6. Lina vindt dat Zar een held is. Wie is jouw held?

 ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………...............................................................................................
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£££ ja ja
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