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Maak je eigen 
moestuin!
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Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie EstafetteSerie EstafetteSerie Estafette

A.  Vragen voordat je ‘Maak je eigen moestuin!’ gaat lezen.

1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?1. Lees de achterkant van het boek. Waar ben je het meest benieuwd naar?

££ Naar tips over zaaien. Naar tips over zaaien. Naar tips over zaaien. Naar tips over zaaien.
£££ Naar weetjes over oogsten. Naar weetjes over oogsten. Naar weetjes over oogsten. Naar weetjes over oogsten.
£ Naar tips voor het opeten van de groente. Naar tips voor het opeten van de groente. Naar tips voor het opeten van de groente. Naar tips voor het opeten van de groente. Naar tips voor het opeten van de groente. Naar tips voor het opeten van de groente. Naar tips voor het opeten van de groente. Naar tips voor het opeten van de groente.
££ Naar de moppen. Naar de moppen. Naar de moppen. Naar de moppen.

2. Waarom heb je dit boek gekozen?2. Waarom heb je dit boek gekozen?2. Waarom heb je dit boek gekozen?2. Waarom heb je dit boek gekozen?2. Waarom heb je dit boek gekozen?2. Waarom heb je dit boek gekozen?2. Waarom heb je dit boek gekozen?
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B. Als je bladzijde 13 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.  

1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?1. Heb je de test op bladzijde 8 gedaan? Wat had je het meest: kruiwagens of laarzen? En hoeveel?
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2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.2. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

Lees weer verder in het boek.

Leerdoel: ontwikkeling leesvoorkeur en 
woordenschatuitbreiding
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

schoffel  schoffel  schoffel  • 
hark  hark  • 

mestx  mestx  mestx  • 
handschoenen  handschoenen  handschoenen  handschoenen  handschoenen  • 

spa  spa  spa  • 
stokken en touw  stokken en touw  stokken en touw  stokken en touw  • 

compost  compost  compost  compost  • 

•  Poep: daar groeien je planten goed van. Poep: daar groeien je planten goed van. Poep: daar groeien je planten goed van. Poep: daar groeien je planten goed van. Poep: daar groeien je planten goed van. Poep: daar groeien je planten goed van. Poep: daar groeien je planten goed van.
•  Die heb je nodig bij heel zwaar of vies werk. Die heb je nodig bij heel zwaar of vies werk. Die heb je nodig bij heel zwaar of vies werk. Die heb je nodig bij heel zwaar of vies werk. Die heb je nodig bij heel zwaar of vies werk. Die heb je nodig bij heel zwaar of vies werk. Die heb je nodig bij heel zwaar of vies werk.
•  Stukjes dode en rotte planten. Stukjes dode en rotte planten. Stukjes dode en rotte planten. Stukjes dode en rotte planten. Stukjes dode en rotte planten. Stukjes dode en rotte planten.
•  Hiermee maak je de grond netjes recht. Hiermee maak je de grond netjes recht. Hiermee maak je de grond netjes recht. Hiermee maak je de grond netjes recht. Hiermee maak je de grond netjes recht. Hiermee maak je de grond netjes recht. Hiermee maak je de grond netjes recht.
•  Zo kunnen de planten goed omhoog groeien. Zo kunnen de planten goed omhoog groeien. Zo kunnen de planten goed omhoog groeien. Zo kunnen de planten goed omhoog groeien. Zo kunnen de planten goed omhoog groeien. Zo kunnen de planten goed omhoog groeien.
•  De grond omscheppen: spitten. De grond omscheppen: spitten. De grond omscheppen: spitten. De grond omscheppen: spitten. De grond omscheppen: spitten.
•  Om onkruid weg te halen. Om onkruid weg te halen. Om onkruid weg te halen. Om onkruid weg te halen. Om onkruid weg te halen.
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C. Je hebt ‘Maak je eigen moestuin!’ nu uit. Maak de vragen.

1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.1. Hier zie je allemaal planten. Zet een streep onder het onkruid. Zet een rondje om de kruiden.

 brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel brandnetel     ·     pompoen     ·     spruitjes     ·     dille     ·     paardenbloem     ·     distel

                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla                      courgette     ·     tijm     ·     rozemarijn     ·     klaver     ·     sla

2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.2. In dit boek staan veel verschillende dingen. Wat vond je het leukst? Kruis 3 dingen aan.

£ weetjes weetjes
££ tips tips
££ spel spel spel
££ teksten teksten
££ tuinkalender tuinkalender tuinkalender
££ moppen moppen moppen

3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?3.  Stel: je hebt een eigen moestuin. Wat plant je daar allemaal?
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4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?4.  Kijk eens op bladzijde 37. Daar staan nog andere boeken met weetjes. Zou je die ook willen lezen?

£££ Ja, het boek over muziek. Ja, het boek over muziek. Ja, het boek over muziek. Ja, het boek over muziek. Ja, het boek over muziek. Ja, het boek over muziek.
£££ Ja, het boek over boeken. Ja, het boek over boeken. Ja, het boek over boeken. Ja, het boek over boeken. Ja, het boek over boeken. Ja, het boek over boeken.
£££ Ja, allebei de boeken. Ja, allebei de boeken. Ja, allebei de boeken. Ja, allebei de boeken. Ja, allebei de boeken.
££ Nee, ik lees toch liever een verhaal. Nee, ik lees toch liever een verhaal. Nee, ik lees toch liever een verhaal. Nee, ik lees toch liever een verhaal. Nee, ik lees toch liever een verhaal. Nee, ik lees toch liever een verhaal. Nee, ik lees toch liever een verhaal.

££ recept recept recept recept
££ raadsels raadsels
££ foto’s  foto’s 
£££ tekeningen tekeningen tekeningen tekeningen tekeningen
££ test test
££ letterspel letterspel letterspel


