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Maak de opdrachten op dit blad bij twee vrije leesboeken.

Vul dit blad in bij twee boeken die je hebt gelezen. Lijken ze op elkaar, of 
helemaal niet?

titel boek 1

 boek 2

schrijver boek 1

 boek 2

soort boek (genre) boek 1

 boek 2

hoofdkleur omslag boek 1

 boek 2

aardige  boek 1
(hoofd)personen 
 boek 2

onaardige  boek 1
(hoofd)personen 
 boek 2

spannendste  boek 1
gebeurtenis 
 boek 2

leukste   boek 1
gebeurtenis 
 boek 2

Lees verder op de volgende bladzijde.

Boekvergelijking
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stomste  boek 1
gebeurtenis
 boek 2

om nooit meer te vergeten boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

aan te raden aan anderen boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

spannend boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

grappig boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

mooie zinnen boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

mooie illustraties boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

net of ik zelf in het verhaal zat boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

te dik  boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

zitten langdradige stukken in boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

verhaal loopt goed af boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

om nog een keer te lezen boek 1  ja  nee
 boek 2  ja  nee

cijfer boek 1 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
 boek 2 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Boekvergelijking
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Maak de opdrachten op dit blad bij een informatief boek.

De titel van het informatieve boek dat ik heb gekozen is:

 

Het onderwerp van het boek is:

 

De schrijver/schrijfster van het boek heet

 

Hoeveel bladzijden heeft je boek?

 minder dan 10 bladzijden.   tussen de 10 en 20 bladzijden. 
 tussen de 20 en 30 bladzijden.  tussen de 30 en 40 bladzijden.
 meer dan 50 bladzijden.

Staan er op elke bladzijde plaatjes (bijvoorbeeld foto’s of tekeningen)?

 Ja, op elke bladzijde.
 Nee, maar wel op bijna elke bladzijde.
 Nee, bijna geen plaatjes.

Wat wil je met het lezen van dit boek te weten komen? Schrijf je vraag 
hieronder op.

     

     

Ga nu een paar bladzijden lezen en beantwoord dan opdracht 8.

Lees verder op de volgende bladzijde.

Een informatief boek
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8

9

Heb je de informatie die je zocht al kunnen vinden?

  Ja, op bladzijde(n)   staat veel informatie over mijn onderwerp. 
Ga door naar opdracht 10.
 Nee, ik heb het nog niet kunnen vinden. Ga dan door naar opdracht 9.

Lees verder! Misschien kom je nog tegen waarnaar je op zoek bent.

Schrijf hieronder het gevonden antwoord op jouw vraag.

     

     

     

     

Maak hieronder een tekening wat het antwoord op jouw vraag nog 
duidelijker maakt.

Een informatief boek
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Dit blad gaat over gedichten.
Lees het gedicht.

Kleur de woorden in het gedicht die je blij vindt klinken GEEL.
Kleur de woorden die je een beetje verdrietig maken PAARS.
Kleur de woorden die je aan iemand doen denken die je kent BRUIN.
Kleur de woorden die je heel mooi vindt ROOD.
Kies zelf een kleur en kleur daarmee woorden die je om de een of andere 
reden wilt kleuren.

Nog vele jaren

Vandaag jubel ik de hele dag:
Hiep hiep hoera, want ik besta!
Dank je papa! Dank je mam!
Dat jullie bedachten mij te maken
was echt een supergoed idee!
Maar als ik morgen sikkeneurig
en een beetje treurig ben,
trek je er dan niet al te veel van aan.
Dan bedenk ik me namelijk alvast
dat ik ooit weer dood zal gaan.

Linda Vogelesang

Waarom heb je juist die woorden gekleurd? Schrijf dat hier op:

   

    

   

    

   

    

Lees verder op de volgende bladzijde.

Gedichten: woorden kleuren

12-1E6

1

02312_est_kop_bw.indd   225 18-12-2013   11:34:07



©  Uitg ever i j  Zwi jse n  B .V.Estafet te  •  Kopieermap

TL

Zoek nu zelf een gedicht. Schrijf het gedicht over of maak een kopie en 
plak het hier op. Kleur woorden op dezelfde manier.

2

Gedichten: woorden kleuren
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