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een st@@rt
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Serie AVI Strips

A.  Vragen voordat je ‘Een verhaal met een staart’ gaat lezen.

1.  Kijk naar de voorkant. Wat zie je?

 Ik zie:
£ twee jongens
£ een jongen en een aap
£ twee apen

2.  Dit boek is een strip. Lees je vaker strips?

£ Nee, dit is mijn eerste strip
£ Bijna nooit
£ Ik lees strips en andere boeken

B.  Begin met lezen. Lees tot bladzij 11

1.  De jonge aap kan heel veel. En hij is heel slim. Hij rekent en tekent. En danst een Hoela-dans. Wat kan jij?  
 Zet een cirkel om het woord.

 Slingeren in een boom               Hoela-dans               banaan eten 

                               rekenen               tekenen               spelen               strips lezen

 Lees tot bladzijde 14
2.  Aap is heel slim! Hij wil weg uit het park. Hoe doet hij dat?

£ Hij pakt de sleutel
£ Hij springt over het hek
£ Sjon geeft de dieren eten. Aap gaat door de poort

3.  Aap steelt kleren. Waarom doet hij dat?

Aap steelt kleren omdat:  ………………………………………………………………………………..............................................................

Leerdoelen: 
Ontwikkeling leesvoorkeur, kennis van tekstsoorten
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

£ Best vaak
£ Ik lees alleen maar strips
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C.  Lees het boek nu uit.

1.  Aap en Tim worden vrienden. Zou jij een aap als vriend willen?

£ ja dat lijkt me leuk, dan gaan we ………………………………………………………………….……………………………………………………..

£ nee dat lijkt me niet leuk, omdat …………………………………………………………………………………………………………….…………..

2.  Wat vond je het leukst aan dit boek?

£ De plaatjes
£ Het verhaal
£ De grapjes
£ Ik vond alles leuk
£ Ik vond het geen leuk boek

3.  De klas gaat naar gym. Ze spelen apenkooi. Teken hier een fijne apenkooi, met veel dingen om te klimmen.


