Werkblad
Werkblad t.w.v. € 0,99

Op reis met de klas

Leerdoel: leesplezier bevorderen, 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 je kunt met je juf of meester praten over het boek.
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Serie Ik lees!

A. (voor het lezen)
1.

kijk naar de plaat op het boek. waar denk je dat het boek over gaat? zet daar een kring om.
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2.

de plaat op het boek is:
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B. (tijdens het lezen)
3.

kijk naar de kaart van de hut van lot en de school. wat ziet lot als ze naar school gaat? kruis aan.

£
£
£
£

het meer in het bos
het huis van boer bik
het schaap in de wei
jip in het bad

4.

lot zegt een vers op:

maak ook een vers over je klas.

we gaan op reis reis reis reis.

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

met de klas klas klas.

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

naar het bos bos bos.

…………………………………....…………………………………………………………..…………………………
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C.
5.

wat hoort in het boek bij elkaar? trek een lijn.
de buil •

• op de bok

het gras •

• in de wei

de taart •

• op het been

juf eef •

• in de doos

de duik •

• van boer bik

de kar •

• in het meer

de pet •

• van juf eef

de bril •

• op het hoofd van lot

6.

lot heeft ot.
welk dier hoort bij jou?
teken het.

7.

de klas gaat op reis naar het bos. waar wil jij graag met je klas naar toe? schrijf het op.
………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

8.

2

wat is leuk aan dit boek?
zeg het aan een kind uit je klas.
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