Werkblad
Werkblad t.w.v. € 0,99

Wat doet die parkiet
hier in de struiken?

Ik denk dat
hij dood is.

Ach ... wat zielig.

Wat moeten
we nu doen?

Let op,
dit wordt lachen!

We moeten een graf
voor hem graven.

Vlieg op, Piet parkiet!

Vlieg op, Piet parkiet!

Vlieg op,
Piet Parkiet!

Leerdoel: boekoriëntatie en ontwikkeling leesvoorkeur
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.
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A. Vragen voordat je ‘Vlieg op, Piet Parkiet!’ gaat lezen.
1.

Lees het stripje op de voorkant. Wat doet Piet Parkiet hier?

£
£
£

Hij ligt te slapen.
Hij haalt een grapje uit met de kinderen.
Hij is dood.

2.

Wie is de schrijver van dit verhaal? En wie is de tekenaar?

schrijver: …………………………………....…………………………………………………………..……………………………………………………
tekenaar: …………………………………....…………………………………………………………..……………………………………………………

B. Als je bladzijde 7 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

Waarom duikt Piet Parkiet hier naar beneden?

£
£
£

Hij verveelt zich en ziet twee kinderen spelen. Hij hoopt dat hij mee kan doen.
Hij wil de bal van de kinderen pakken.
Hij wil in het park spelen.

2.

Wat past bij de plaatjes? Zet daar een streep onder.

veel kleur

–

weinig kleur –

veel te zien –

saai –

lelijk –

mooi –

passen bij de tekst

Lees weer verder in het boek.
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C. Je hebt ‘Vlieg op, Piet Parkiet!’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Wat vond je van het verhaal? En van de plaatjes?
Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een rondje om het getal.

Verhaal:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plaatjes:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Wat voor soort boek vind je leuk om te lezen? Je mag meer kruisjes zetten.

£
£
£

leesboek met veel plaatjes
leesboek met weinig plaatjes
leesboek zonder plaatjes

£
£
£

boek met versjes
boek met weetjes
boek met moppen

£
£

kookboek
atlas

3. Teken zelf een strip met een grapje. Net als op de kaft van het boek.
[tekenvak / ruimte om te tekenen, eventueel al 3 of 4 vakjes voor de strip plaatsen?]
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