Vragen stellen

Titel Boek: Boer Boris en het gebroken been

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Wat kan Berend doen, zodat hij niet (uit de boom) valt?
Boer Boris neemt alle dieren mee naar het ziekenhuis.
Wat kan Boer Boris nog meer doen, zodat Berend zich
niet eenzaam voelt? En wat kan Berend doen?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Sam zegt dat Berend een nieuw been moet kopen. Kan
dat? Waarom wel of waarom niet?
Waarom is Berend verdrietig aan het begin van het
verhaal en is hij blij aan het eind van het verhaal?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waarom neemt Boer Boris alle dieren mee naar het
ziekenhuis?
Waarom hijst Boer Boris alle dieren omhoog?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Waarom is Berend uit de boom gevallen?
Waarom wilde Berend in de boom klimmen?
Dobbelsteen-spel:
Wat hoort/ ziet/ ruikt/ zegt/ voelt/ doet Boer Boris of
Berend?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom loeit de sirene van de ambulance?
Waarom zegt Boer Boris dat iedereen opzij moet?
Waarom schrijft Sam op het gips van Berend?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
vertel na
onthoud
herinner
herken

Over wie gaat dit verhaal?
Wat is er met Berend gebeurd?
Hoe gaat Berend naar het ziekenhuis? Waarom?
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Hardop denken

Titel boek: Boer Boris en het gebroken been

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Wat kan Berend doen, zodat hij niet (uit de boom) valt?
Denkpauze ….. Berend kan vragen of Boer Boris de ladder
vasthoudt wanneer hij erop wil klimmen. Dan valt de
ladder niet om.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Waarom is Berend verdrietig aan het begin van het
verhaal en is hij blij aan het eind van het verhaal?
Denkpauze ….. Eerst is Berend verdrietig, omdat hij pijn
heeft. Aan het eind van het verhaal is hij weer terug op de
boerderij en is hij blij dat hij, omdat hij zich niet meer
eenzaam voelt.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waarom neemt Boer Boris alle dieren mee naar het
ziekenhuis?
Denkpauze….
Boer Boris neemt alle dieren mee, zodat Berend zich niet
meer eenzaam voelt.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Waarom is Berend uit de boom gevallen?
Denkpauze….
Ik denk dat Berend een tak met bloesem uit de boom
wilde zagen en dat hij toen van de ladder is gegleden.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom loeit de sirene van de ambulance?
Denkpauze….
Berend moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. De
sirene van de ambulance loeit, zodat de andere mensen
in het verkeer de ambulance voor laten gaan.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat is er met Berend gebeurd?
Denkpauze…..
Berend is van de ladder gevallen en moet nu naar het
ziekenhuis.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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