Werkblad
Werkblad t.w.v. € 0,99

Stelletje
apenkoppen!

Stelletje
apenkoppen!

Leerdoel: boekoriëntatie en inzicht in eigen leesbeleving
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.

selma noort

Selma Noort
Uitgeverij Zwijsen
Serie Estafette

6+

A. Vragen voordat je ‘Stelletje apenkoppen!’ gaat lezen.
1.

Bekijk het plaatje op de voorkant van het boek. Waar denk jij dat dit verhaal over zal gaan?
........………………....……………………………………………………..………………………………………................……………...............
........
………………....……………………………………………………..………………………………………................……………...............

2.

Lees de tekst op de achterkant van dit boek. Wat ga jij van de hoofdpersonen Bella en Steef vinden in dit boek?

£
£
£

Ik denk dat ik Bella:
zielig zal vinden.
stom zal vinden.
grappig zal vinden.

£
£
£

Ik denk dat ik Steef:
zielig zal vinden.
stom zal vinden.
grappig zal vinden.

B. Als je bladzijde 14 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

Wie zou jij willen zijn in het verhaal? Bella of Steef?
........………………....……………………………………………………..………………………………………................……………...............
........
………………....……………………………………………………..………………………………………................……………...............
Waarom?
........………………....……………………………………………………..………………………………………................……………...............
........
………………....……………………………………………………..………………………………………................……………...............

2.

Heb je zin om dit boek nu te gaan lezen? Je maar meer kruisjes zetten.

£
£

Ja, ik ben benieuwd naar dit verhaal.
Ja, ik ben benieuwd of Steef echt zo vervelend is.

£

Nee, ik heb niet zo veel zin om dit boek te lezen omdat ..……………………………………................……………...............
..……………………………………................……………...............

£
£

Ja, ik ben benieuwd of Bella vrienden wordt met Steef
Ja, ik ben benieuwd wie slimmer is, Steef of Bella?

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

Lees nu dit boek.
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C. Je hebt ‘Stelletje apenkoppen’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Wat vind jij? Streep in elk antwoord 1 van de onderstreepte woorden door.

£
£
£
£
£
£

Ik vond Bella grappiger / minder grappig dan ik van te voren dacht.
Ik vond Bella zieliger / minder zielig dan ik van te voren dacht.
Ik vond Bella stommer / minder stom dan ik van te voren dacht.
Ik vond Steef grappiger / minder grappig dan ik van te voren dacht.
Ik vond Steef zieliger / minder zielig dan ik van te voren dacht.
Ik vond Steef stommer / minder stom dan ik van te voren dacht.

2.

Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

3.

Heb jij ook wel eens meegemaakt dat iemand een grap met jou uithaalde?

£
£

Nee
Ja
Schrijf op wat de grap was en hoe jij je toen voelde:
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

4.

Had jij verwacht dat Bella aan het eind Steef terug zou pesten?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

5.

Welke woorden vind jij bij dit boek passen? Zet daar een rondje om.
Grappig - informatief - spannend - buiten spelen - gamen - gemeen - onaardig - kinderachtig
slachtoffer - pesten - dieren - leuke grapjes - verdrietig - leuk - muziek

6.

Als jij dit boek geschreven zou hebben, had je de laatste twee hoofdstukken dan ook zo geschreven?

£
£
£

Ja, en misschien had ik Bella nog wel meer grapjes laten uithalen
Nee, ik vind dat Bella niet had mogen terugpesten.
Nee, ik had het heel anders laten aflopen, namelijk ………………..………………………………………................……………..
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………….
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