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Het hanengevecht

Hans Hagen
Uitgeverij Zwijsen
Serie Zoeklicht dyslexie

A.  Vragen voordat je ‘Het hanengevecht’ gaat lezen.

1.  Kijk naar het boek en lees de achterkant. Waar denk jij dat dit boek zich afspeelt? 
 
 Dit boek speelt in:
£ Nederland
£ Een ander land. Ik denk in: …………………………………………………………………….

2.  Blader door het boek. Kijk alleen naar de tekeningen. Kies dan een antwoord:
 
£ Ik denk dat ik weet hoe het verhaal gaat
£ Ik zie wel de hanen en het gevecht, maar ik moet toch meer lezen
£ Ik wil eerst het boek lezen, dan weet ik pas echt waar het over gaat

B.  Begin met lezen. Lees tot bladzijde 18.

1.  Pio heeft een haan. Hij heeft hem getraind om te vechten. Zou jij dat ook durven?
 
 Ik zou dat wel/niet durven, omdat ……………………………………………………………………

2.  Pio’s vader heeft geen werk. Ze hebben geen geld. Pio kan niet naar school. Kan dat ook gebeuren in Nederland?
 
 Dat kan      wel     /     niet     in Nederland.

 Lees nog wat verder.

3.  Met wie zou jij vrienden willen zijn?
 
 Ik zou vrienden willen zijn met    Pio     /     Noy     /     Lita     /     niemand      in dit boek.

4.  Is dit een boek voor jongens of voor meisjes?
 
£ Dit boek is voor jongens
£ Dit boek is voor meisjes

Leerdoel: Vergroten leesmotivatie
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

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ dit boek is voor jongens en voor meisjes
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C.  Lees het boek uit. Maak nu deze vragen:

1.   In dit boek mogen hanen vechten. In Nederland mag dat niet. Weet je nog iets wat in andere landen wel 
mag en in Nederland niet?

£ In andere landen mag ………………………………………………..................……………………………………............................…. 

 Weet je het land? Schrijf het erbij ……………………………..................……………………………………............................…. 
£ Ik weet het niet

2.  Pio’s haan verliest. Toch hebben ze weer geld. Hoe kan dat?

 - Opa Tongh heeft gewed op de haan van ……………………………..................……………………………………....................

 - Papa heeft ……………...............…………………………..................……………………………………..............bij het Duikhotel

3.  Pio kan weer naar school. Hij is erg blij! Wat vind jij het leukst op school? Teken het hier:

4.  Zet een stip op de lijn. 
 ik vond dit boek stom                                    

 1 2 3 4 5
 ik vond dit boek mooi


