Vragen stellen

Titel Boek: Rikki

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

De konijnen vragen aan Rikki of hij nog nieuwe trucjes
kent met zijn oren? Bedenk eens een trucje.
Wat kan Rikki doen met alle wortels die de konijnen
hebben meegenomen?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Waarom kan Rikki niet zijn hele leven ondersteboven in
een boom blijven hangen?
Niemand helpt Rikki met zijn oren. Hoe voelt hij zich?
Hoe zou jij je voelen als niemand wil helpen?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hier….lachen alle konijnen Rikki uit; hier… lachen alle
konijnen samen. Hoe kan dat?
Waarom lachen de andere konijnen Rikki uit?
Hoe komt het dat Rikki zo kwaad is?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Het dobbelsteenspel. Wat voelt/ hoort/ ziet/ ruikt/ doet/
zegt Rikki?
Wat doet Rikki allemaal om 2 rechte oren te krijgen? Laat
maar zien (uitbeelden).
Wat zou jij doen als je 2 verschillende oren had?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Hoe voelt Rikki zich wanneer hij wordt uitgelachen?
Op deze plaat wordt Rikki uitgelachen. Kun jij voorspellen
wat er gebeurt? Of wat er kan gebeuren?
Welke verschillen zie je tussen de konijnen?
Waarom gaat Rikki naar de dokter?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat hebben alle konijnen hetzelfde?
Wat bedenkt Rikki zodat zijn oren allebei rechtop staan?
Welke kleur tuinbroek hebben de konijnen aan?
Wat doet de dokter met de oren van Rikki?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken

Titel boek: Rikki

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Wat kan Rikki doen met alle wortels die de konijnen
hebben meegenomen? Denkpauze…… Rikki kan samen
met zijn moeder wortelsoep koken of worteltaart bakken.
Daarna mogen alle konijnen mee-eten.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Waarom kan Rikki niet zijn hele leven ondersteboven in
een boom blijven hangen? Denkpauze…… Hij kan dan
niet meer met zijn vriendjes spelen.
Eten en drinken is lastig als je op de kop hangt.
Er moeten altijd mensen voor hem zorgen.

Evalueren

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hier….lachen alle konijnen Rikki uit; hier… lachen alle
konijnen samen. Hoe kan dat? Denkpauze…. Eerst wil
Rikki graag dat zijn oren hetzelfde zijn. Hij probeert van
alles (aanwijzen), maar de konijnen lachen hem uit. Aan
het einde is Rikki tevreden met zijn oren. Als de anderen
een wortel aan één oor hangen, zijn alle oren hetzelfde
en hebben ze samen plezier.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wat doet Rikki om 2 rechte oren te krijgen? Denkpauze….
Ik blader in het boek en ik zie dat Rikki ondersteboven
aan een tak hangt, een theemuts over zijn oren zet, een
wortel in zijn slappe oor stopt, een tak aan zijn slappe oor
vastmaakt, zijn slappe oor in het verband rolt (uitbeelden)

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Hoe voelt Rikki zich wanneer hij wordt uitgelachen?
Denkpauze....... Ik zie een traan. Rikki buigt zijn hoofd
naar voren. Rikki loopt weg bij de anderen konijnen. Ik
denk dat hij verdrietig is.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat hebben alle konijnen hetzelfde? Denkpauze..........
Dik en dun is niet hetzelfde. Lang en kort is niet hetzelfde.
Schoon en vies is niet hetzelfde etc. (zie tekst)
Maar ik zie al wat alle konijnen hetzelfde hebben. Ze
hebben allemaal 2 lange oren!

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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