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De pet van jet

Els van Egeraat
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI Strips

A.  Vragen voordat je ‘de pet van jet’ gaat lezen.

1.  Dit boek is een strip. Lees je graag een strip?

£ Ja, ik vind een strip leuk
£ Nee, ik lees graag een ander boek

2.  Lees op het boek. Jet heeft een pet. En nog een, en nog een. Dat zijn er veel. Hoe kan dat? Kies:

£ Jet koopt een pet. En nog een, en nog een…
£ Jet maakt een pet. En nog een, en nog een….
£ Jet pikt een pet. En nog een, en nog een…

B.  Begin met lezen. Lees tot blad 9.

1.  De pet van jet is weg. Hoe kan dat? Teken het hier:

2.  Piet vindt de pet. Die is van jet. Hoe weet piet dat? Kies:

£ De pet praat 
£ De vis zegt het
£ Het staat op de pet

Leerdoel: taalvaardigheid
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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C.  Lees het boek nu uit.

1.   Jet maakt een pet. Ze maakt ook een hoed. En ze maakt nog veel meer. Wat zag je nog meer? Zet een kring 
om het woord:

	 hoed voor een heks tulband muts

	 helm hoge hoed nette hoed

	 theemuts muts voor een kok mijter

	 kroon hoed van stro hoed voor een piraat

2.  Wat wil jij op je pet? Een dier? Een veer? Teken het hier!

3.  Vond je dit een leuk boek? Zet een stip op de lijn:
 Ja, dit is een leuk boek                           Nee, dit is een stom boek
 
 I________I________I________I________I________I________I_______I ________I________I_______I 


