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Gevaar in de mist

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 leesSerie Ik lees

1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?1. In Gevaar in de mist staan veel plaatjes. Vind jij dat leuk?

££ Ja, omdat Ja, omdat Ja, omdat
££  ik de plaatjes zo mooi vind.  ik de plaatjes zo mooi vind.  ik de plaatjes zo mooi vind.  ik de plaatjes zo mooi vind.  ik de plaatjes zo mooi vind.
£££  ik van boeken met veel plaatjes houd.  ik van boeken met veel plaatjes houd.  ik van boeken met veel plaatjes houd.  ik van boeken met veel plaatjes houd.  ik van boeken met veel plaatjes houd.  ik van boeken met veel plaatjes houd.  ik van boeken met veel plaatjes houd.  ik van boeken met veel plaatjes houd.
££  ik dan niet zo veel hoef te lezen.  ik dan niet zo veel hoef te lezen.  ik dan niet zo veel hoef te lezen.  ik dan niet zo veel hoef te lezen.  ik dan niet zo veel hoef te lezen.  ik dan niet zo veel hoef te lezen.
££  ik het verhaal dan beter snap.  ik het verhaal dan beter snap.  ik het verhaal dan beter snap.  ik het verhaal dan beter snap.  ik het verhaal dan beter snap.  ik het verhaal dan beter snap.

££ Nee, omdat Nee, omdat Nee, omdat
£  ik de plaatjes niet leuk vind.  ik de plaatjes niet leuk vind.  ik de plaatjes niet leuk vind.  ik de plaatjes niet leuk vind.  ik de plaatjes niet leuk vind.  ik de plaatjes niet leuk vind.  ik de plaatjes niet leuk vind.
££  ik liever alleen tekst lees.  ik liever alleen tekst lees.  ik liever alleen tekst lees.  ik liever alleen tekst lees.  ik liever alleen tekst lees.  ik liever alleen tekst lees.

2. Ik wou dit boek lezen omdat2. Ik wou dit boek lezen omdat2. Ik wou dit boek lezen omdat2. Ik wou dit boek lezen omdat2. Ik wou dit boek lezen omdat2. Ik wou dit boek lezen omdat2. Ik wou dit boek lezen omdat

£££ ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond. ik het plaatje op de voorkant leuk vond.
££ ik de tekst op de achterkant leuk vond. ik de tekst op de achterkant leuk vond. ik de tekst op de achterkant leuk vond. ik de tekst op de achterkant leuk vond. ik de tekst op de achterkant leuk vond. ik de tekst op de achterkant leuk vond. ik de tekst op de achterkant leuk vond.
£££ iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was. iemand tegen mij zei dat dit een leuk boek was.
£££ ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen. ik een ander boek over Zar had gelezen.
£ ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen. ik dit boek van mijn meester of juf moest lezen.

3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?3. Zar en Lina zitten in een spel. Zou jij dit spel ook willen doen?
 Leg uit waarom wel of niet. Leg uit waarom wel of niet. Leg uit waarom wel of niet. Leg uit waarom wel of niet. Leg uit waarom wel of niet. Leg uit waarom wel of niet. Leg uit waarom wel of niet.
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4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?4. Zar en Lina zijn verdwaald. Ben jij ook wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?
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Leerdoel: vergroten leesmotivatie 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.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.
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.

Werk-
blad

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

Gevaar in
de mist Rian Visser

Mark Baars

Gevaar in de mist
Zar bouwt een hoge toren.
Trots laat hij de toren aan Lina zien.
Maar dan komt er een brief.
De baas van het spel is boos.
Hij straft Zar en Lina met een dikke mist.
Ze kunnen niets meer zien.
En er is veel gevaar. 
Help!

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.

G
evaar in d

e m
ist

AVI M4

AVI oud: 3

AV
I M

4

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI M4

minecraft



2 WWW.LANDVANLEZEN.NL© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017

5. Wat past bij Zar? Wat past bij Lina? Wat past bij jou? Zet kruisjes.5. Wat past bij Zar? Wat past bij Lina? Wat past bij jou? Zet kruisjes.5. Wat past bij Zar? Wat past bij Lina? Wat past bij jou? Zet kruisjes.5. Wat past bij Zar? Wat past bij Lina? Wat past bij jou? Zet kruisjes.5. Wat past bij Zar? Wat past bij Lina? Wat past bij jou? Zet kruisjes.5. Wat past bij Zar? Wat past bij Lina? Wat past bij jou? Zet kruisjes.5. Wat past bij Zar? Wat past bij Lina? Wat past bij jou? Zet kruisjes.

6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.6. Wat vind jij van het einde van Gevaar in de mist? Je mag zoveel hokjes aankruisen als je wilt.

££ spannend spannend spannend
££ saai saai
££ leuk leuk
££ niet leuk niet leuk niet leuk

7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.7. Wat vond jij van de plaatjes en tekst in Gevaar in de mist? Zet de meter goed.

                                                                             te veel                                      genoeg                                   te weinig
 plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes     

 tekst tekst

 moeilijke woorden moeilijke woorden moeilijke woorden moeilijke woorden moeilijke woorden moeilijke woorden

8. Voor wie is het boek gemaakt?8. Voor wie is het boek gemaakt?8. Voor wie is het boek gemaakt?8. Voor wie is het boek gemaakt?8. Voor wie is het boek gemaakt?8. Voor wie is het boek gemaakt?8. Voor wie is het boek gemaakt?

£££ Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik. Het boek is gemaakt voor kinderen zoals ik.
£££ Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt. Het boek is niet voor kinderen gemaakt.
££ Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen jonger dan ik.
£££ Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik. Het boek is gemaakt voor kinderen ouder dan ik.
£££ Het boek is voor iedereen. Het boek is voor iedereen. Het boek is voor iedereen. Het boek is voor iedereen. Het boek is voor iedereen. Het boek is voor iedereen.

9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?9. Zou je beste vriend of vriendin Gevaar in de mist ook moeten lezen?

£££ Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………...............................................................................................

££ Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………...............................................................................................

Zar Lina jij
aardigaardig
bazigbazig
dapperdapperdapper
sterksterk
vrolijkvrolijk
stoerstoerstoer
bangbang
grappiggrappig
slimslim

£££ anders dan ik had verwacht anders dan ik had verwacht anders dan ik had verwacht anders dan ik had verwacht anders dan ik had verwacht anders dan ik had verwacht
£ zoals ik had verwacht zoals ik had verwacht zoals ik had verwacht zoals ik had verwacht zoals ik had verwacht
£££ ik vind het niet echt een einde ik vind het niet echt een einde ik vind het niet echt een einde ik vind het niet echt een einde ik vind het niet echt een einde ik vind het niet echt een einde
££ ik wil weten hoe het verder gaat ik wil weten hoe het verder gaat ik wil weten hoe het verder gaat ik wil weten hoe het verder gaat ik wil weten hoe het verder gaat ik wil weten hoe het verder gaat ik wil weten hoe het verder gaat ik wil weten hoe het verder gaat

 plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes      plaatjes     


