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We gaan naar
de maan!
(en veel verder)

Mireille Geus

Leerdoel: kennis van genres en tekstsoorten en ontwikkeling
van 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 ‘We gaan naar de maan!’ gaat lezen.
1.

Dit is een informatief boek over ruimtevaart. Op welke vraag hoop je een antwoord te vinden?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

2.

Over welk onderwerp zou iets in dit boek kunnen staan? Omcirkel die onderwerpen. planeten
treinen

ruimtevaart

de Melkweg

kunst

huiswerk

huisdieren
auto’s

sterren

school

raketten

vakantie

B. Als je bladzijde 9 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

Je hebt nu gelezen wat je in dit boek kunt verwachten. Waar verheug je je het meest op?

£
£
£
£
£
£
£

de weetjes over ruimtereizen
de informatie over planeten
de weetjes over hoe je kunt eten en plassen in de ruimte
hoe je een ballonraket kunt maken
de weetjes over Laika en de eerste ruimteaap
de vraag of er leven is buiten de aarde
de foto’s en tekeningen

2.

Je ziet een tekening in een foto, net als op de voorkant van het boek. Wat vind je daarvan?

£
£
£
£

Het ziet er grappig uit.
Dat is zonde van de mooie foto.
Ik zie liever alleen tekeningen.
Ik zie liever alleen foto’s.

Lees nu dit boek.
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C. Je hebt ‘We gaan naar de maan!’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Er staan veel verschillende dingen in dit boek. Wat vond je het leukst om te lezen? Maak een top 3. Kies uit:
de foto’s - de tekeningen - het zonnestelsel - de weetjes (korte teksten) - de langere teksten de vragen met antwoorden - de knutseltips - de moppen - de quiz - de strip

1

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

2

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

3

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

2.

Welk weetje vond je het meest bijzonder?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......

3.

Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......

4.

Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk
vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...

✰✰✰✰✰
5.

Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is
TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......
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