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Leerdoelen: Leesvoorkeur
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.

A. Vragen voordat je ‘Piet en Riet Kook jij of kook ik?’ gaat lezen.
1.

Lees op het boek. Piet en Riet zijn kok. Ze maken eten. Wat vind jij?

£
£

Ik wil ook wel kok zijn
Ik wil wat anders. Ik wordt later ……………………………………………………………………………

2.

Dit boek is dik. Wat vind jij?

£
£
£

Een dik boek is fijn
Ik lees eerst een stuk. Dan kies ik. Ik lees door of neem een ander boek.
Dit boek is te dik. Ik kies een ander boek

B. Begin met lezen. Lees tot blad 11.
1. Piet kookt voor Riet. De poot van een kip. Met room. Wat kook jij graag?
Teken of schrijf het hier:

2.

Wat denk jij?

£
£
£
£

Dit boek is leuk
Dit boek is saai
Dit boek is lief
Dit boek is gek
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C. Lees het boek nu uit.
1.

Piet gaat naar zee. Hij kookt vis. Wat eet jij graag?
Vis
rijst

taart
tomaat

kip

prei
………….………….

2.

Er is nog een boek van Piet en Riet. Lees je dat ook?

£
£
£

Ja, nog een boek van Piet en Riet is leuk
Weet ik nog niet
Nee, nu kies ik een ander boek

3.

Dit boek heeft woorden en plaatjes. Wat vind jij?

£
£
£

De woorden zijn het leukst
De plaatjes zijn het leukst
De woorden en de plaatjes zijn even leuk
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ijs

peer
………….………….

friet

brood
………….………….
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