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Bil en Wil 
Wat een verhalen!

Rindert Kromhout en Jan Jutte
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI Meegroeiboek

A.  Vragen voordat je ‘Bil en Wil Wat een verhalen!’ gaat lezen.

1.  Lees op het boek. Wat denk jij? 

£ Er is een dier in het huis
£ Er is veel regen op het huis
£ Er is een dief in huis

2.  Kijk op het boek. Daar zijn Bil en Wil. Kies en zet een kring:

 Bil en Wil zijn vrienden,       Bil en Wil zijn broers,       Bil en Wil zijn buren,       Bil en Wil zitten samen in de klas

3.  Kies en zet een kring:

 Op het boek is het        lente,        zomer,        herfst,        winter.

 Dat zie ik aan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.  Begin met lezen. Lees tot bladzijde 10.

1.  Bil is bang. Er is een dief. Een dief pikt. Hij pikt dat waar je veel van houdt.
 Wat pikt een dief bij jou? Waar houd jij veel van? Teken het hier:

Leerdoelen: Boekoriëntatie, inzicht in 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 kun je 
met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad
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 Lees verder. Lees tot blad 24. Wil je verder lezen?

£ Ja, dit boek is leuk
£ Ja, maar het is wel eng!
£ Weet ik nog niet
£ Nee, ik kies een ander boek

C.  Lees het boek nu uit. 

1.  Weet je het nog? 
 Zet een rode kring: dit verhaal vond ik grappig:
 Zet een blauwe kring: dit verhaal vond ik spannend:

 Een dief in huis,            weer en wind,             feest!,             De dichte doos,             

              Een fijne verjaardag,             Wat een verhaal!

2.  Dit boek was dik. Wil je weer een dik boek?

£ ja, dik is fijn
£ ik weet het nog niet
£ nee, nu kies ik iets anders

3.  Bil doet veel, Wil praat veel. Op wie lijk jij? 

 Ik lijk op …….....……, want ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

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


