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De Griezelbus 2

Leerdoelen: Boekoriëntatie, inzicht in 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 kun
je met je juf of meester praten over het boek.

Paul van Loon
Uitgeverij Zwijsen
Serie Zoeklicht dyslexie

A. Vragen voordat je ‘De Griezelbus 2’ gaat lezen.
1.

Dit boek is het tweede deel van een serie. Heb je deel 1 ook gelezen?

£
£

Ja, ik heb De Griezelbus 1 gelezen
Nee, ik heb De Griezelbus 1 nog niet gelezen

2. 	Dit is een boek met griezelverhalen. Zet een cirkel om de woorden die bij een griezelverhaal passen.
Misschien weet je er zelf ook nog wel een paar!
Vampier

Lampion
Konijntje

Strand

Bloed

Hazelnoot
Rillen

Kerkhof

Vlaggetjes

Spook
Nacht
…………………

Modder
Appels
…………………

Vleugels
Mist
…………………

B. Begin met lezen. Lees tot bladzijde 19.
1.

Wil je verder lezen?

£
£
£

Ja, dit boek is lekker griezelig!
Nee, dit boek is veel te griezelig!
Misschien, ik lees in elk geval het eerste verhaal

2.

André vindt Anke leuk. Heel leuk. Denk jij dat ze een stel worden?
Aan het eind van het boek zijn André en Anke wel / niet een stel.

3. 	Lees verder tot bladzijde 37. Jacobs ouders zijn vampier geworden. Ze willen hem ook een vampier maken.
Wat denk jij dat er gebeurt? Schrijf het hieronder kort op:
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
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C. Lees het boek uit. Maak nu deze vragen:
1. 	De stem op de radio vertelt zes verhalen. Ze hebben allemaal een lieve titel, maar lopen slecht af…
Welk verhaal vond je het engst? Zet een cirkel.
Lieve papa en mama

Lief huisdier

Liever niet aanbellen
2.

Lieve vriendin

De liefste juf

Liefste schrijver

Vier kinderen zijn de hoofdpersoon. Op wie lijk jij het meest?
Ik lijk het meest op André / Anke / Hassan / Eddie C. omdat ik ook
aardig ben / dapper ben / alles durf / graag lees / superslim ben / houd van griezelen of:
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

3.

Zet een stip op de lijn.
ik vond dit boek mooi

ik vond dit boek stom						

1
4.

2

3

4

5

Er zijn nog meer boeken over de Griezelbus. Ga je die nu ook lezen?
Ik ga wel / niet nog meer boeken over de Griezelbus lezen.
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