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Mus en de Poes
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Serie Ik lees!Serie Ik lees!Serie Ik lees!

A. (voor het lezen)

1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:1. kijk naar de plaat op het boek. de plaat is:

££ leuk  leuk ££   saai     saai  £££   raar    raar £££   mooi   mooi

2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?2.  wat denk jij? hoe haalt mus de poes uit de boom?

££ mus pakt een net. mus pakt een net. mus pakt een net. mus pakt een net.
££ mus roept de poes. mus roept de poes. mus roept de poes. mus roept de poes. mus roept de poes.
£££ mus lokt de poes. mus lokt de poes. mus lokt de poes. mus lokt de poes. mus lokt de poes.
£ de poes komt zelf. de poes komt zelf. de poes komt zelf. de poes komt zelf. de poes komt zelf.

B. (tijdens het lezen)

3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.3. kijk naar de tas van mus. wat zit er in de tas? zet daar een kring om.

 koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer koek          veer          pen          vel          taart          bal          kast          peer

 rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm rol          boek          fiets          kaas          siep          wiel          pet          lijm

4.  hoe komt siep uit de boom?4.  hoe komt siep uit de boom?4.  hoe komt siep uit de boom?4.  hoe komt siep uit de boom?4.  hoe komt siep uit de boom?4.  hoe komt siep uit de boom?4.  hoe komt siep uit de boom?4.  hoe komt siep uit de boom?

£££ mus lokt hem met een vis. mus lokt hem met een vis. mus lokt hem met een vis. mus lokt hem met een vis. mus lokt hem met een vis. mus lokt hem met een vis.
££ mus gaat in de boom. mus gaat in de boom. mus gaat in de boom. mus gaat in de boom. mus gaat in de boom. mus gaat in de boom.
£££ mus lokt hem met een koek. mus lokt hem met een koek. mus lokt hem met een koek. mus lokt hem met een koek. mus lokt hem met een koek.
£££ mus lokt hem met de mees. mus lokt hem met de mees. mus lokt hem met de mees. mus lokt hem met de mees. mus lokt hem met de mees. mus lokt hem met de mees.

Leerdoelen: leesplezier bevorderen, leesmotivatie vergroten
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.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.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
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C.

5.  mus past op de poes van sam. maar de poes is weg.5.  mus past op de poes van sam. maar de poes is weg.5.  mus past op de poes van sam. maar de poes is weg.5.  mus past op de poes van sam. maar de poes is weg.5.  mus past op de poes van sam. maar de poes is weg.5.  mus past op de poes van sam. maar de poes is weg.5.  mus past op de poes van sam. maar de poes is weg.
 is sam boos op mus? is sam boos op mus? is sam boos op mus? is sam boos op mus?

££ ja                    ja                    ja                   ££   nee   nee

 ben jij boos op mus? ben jij boos op mus? ben jij boos op mus? ben jij boos op mus?

££ ja                    ja                    ja                   ££   nee   nee

6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 6.  mus is de maat van sam. wie is de maat van jou? 
 zet hier zijn of haar naam. zet hier zijn of haar naam. zet hier zijn of haar naam. zet hier zijn of haar naam.

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

7.  kies wat bij je maat past:7.  kies wat bij je maat past:7.  kies wat bij je maat past:7.  kies wat bij je maat past:7.  kies wat bij je maat past:

££ mijn maat is lief. mijn maat is lief. mijn maat is lief. mijn maat is lief.
££ mijn maat doet gek. mijn maat doet gek. mijn maat doet gek. mijn maat doet gek.
£££ mijn maat is slim. mijn maat is slim. mijn maat is slim. mijn maat is slim.
££ mijn maat is top. mijn maat is top. mijn maat is top. mijn maat is top.

8.  maak ook een rol van een vel.8.  maak ook een rol van een vel.8.  maak ook een rol van een vel.8.  maak ook een rol van een vel.8.  maak ook een rol van een vel.8.  maak ook een rol van een vel.8.  maak ook een rol van een vel.
 en zet hem aan je oor. en zet hem aan je oor. en zet hem aan je oor. en zet hem aan je oor. en zet hem aan je oor. en zet hem aan je oor. en zet hem aan je oor.
 wat hoor je in de klas? wat hoor je in de klas? wat hoor je in de klas? wat hoor je in de klas? wat hoor je in de klas? wat hoor je in de klas? wat hoor je in de klas?
 teken het. teken het. teken het. teken het.

9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.9.  mus wil ook een poes. maar zijn pap wil dat niet. weet jij een plan voor mus? schrijf het op.

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

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

10.  wat is leuk aan dit boek?10.  wat is leuk aan dit boek?10.  wat is leuk aan dit boek?10.  wat is leuk aan dit boek?10.  wat is leuk aan dit boek?10.  wat is leuk aan dit boek?
 zeg het aan je maat. zeg het aan je maat. zeg het aan je maat. zeg het aan je maat. zeg het aan je maat. zeg het aan je maat.


