Vragen stellen
Titel: Spuit elf; grote heldendaden van een kleine brandweerolifant
Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit
Evalueren
beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Hoe kan Spuit Elf ervoor te zorgen dat hij wel wakker
wordt als er brand is?

Kunnen echte olifanten blussen? Waarom wel of waarom
niet?
Kunnen echte olifanten alles doen wat een
brandweerman doet? Waarom wel of waarom niet?
Wat zou jij doen als er geen water uit de slang komt?

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waarom vertrekken de brandweermannen zonder Spuit
Elf?
Spuit Elf is te laat om de brand te blussen. Is hij al vaker te
laat gekomen? Waarom denk je dat?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Waar komt het water in het zwembad van de
burgemeester nou vandaan?
Waarom slapen de olifanten in de kazerne?
Het dobbelsteenspel:
Wat hoort/ ziet/ ruikt/ zegt/ doet/ voelt Spuit Elf?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom moet de brandweer zo snel mogelijk bij de
brand zijn?
Hoe zou Spuit Elf zich nu voelen? (aanwijzen)
Hoe komen Spuit Elf, Rico, Neil en Bella erachter dat er
geen water meer uit de brandkraan komt?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat weet jij van de brandweer? Maak een woordveld.
Wie zijn de vrienden van Spuit Elf?
Waar woont Spuit Elf?
Wat doet Spuit Elf?

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken
Titel: Spuit elf; grote heldendaden van een kleine brandweerolifant
Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Hoe kan Spuit Elf ervoor te zorgen dat hij wel wakker
wordt als er brand is?
Denkpauze…..
Hij kan vragen aan de grote brandweerolifanten of ze
hem wakker willen maken als er brand is. Dan kan hij ook
mee om de brand te blussen.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Wat zou jij doen als er geen water uit de slang komt?
Denkpauze….
Ik zou ergens anders water halen.
Het water zou ik in kannen en jerrycans stoppen en dit
meenemen naar de brand om te blussen.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waarom vertrekken de brandweermannen zonder Spuit
Elf?
Denkpauze….
Ik denk ze boos op hem zijn……Kijk hier was hij al te laat
en hier…..(plaatjes aanwijzen).

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Waarom slapen de olifanten in de kazerne?
Denkpauze….
Als ergens brand uitbreekt,
moeten de brandweerolifanten snel naar de brand toe
rijden. Ze slapen in de kazerne, omdat ze dan sneller bij
de brand kunnen zijn om te blussen.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom moet de brandweer zo snel mogelijk bij de
brand zijn?
Denkpauze….
De brandweer moet zo snel mogelijk bij de brand zijn om
het vuur te kunnen blussen.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wie zijn de vrienden van Spuit Elf?
Denkpauze….
De vrienden van Spuit Elf zijn Bella de olifant, Rico de
neushoorn en Neil het nijlpaard.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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