Vragen stellen
Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit
Evalueren

Titel Boek: Dit ben ik
Wat kan de jongen doen wanneer zijn zus niet met hem
wil spelen?
Wat kan de jongen doen wanneer zijn moeder niet met
hem wil knuffelen?
Hoe kun je de weg vinden zonder te kijken?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

De jongen knuffelt met zijn moeder. Knuffel jij ook met
jouw moeder? Waarom?
Heb jij een huisdier? Vind je het fijn om een huisdier te
hebben? Waarom wel of niet?
Heb je tanden nodig om te kunnen eten? Waarom wel of
niet?

vergelijk
ordenen
classificeer
verbind
leid af

De jongen vraagt of zijn zus met hem wil spelen. Hij vindt
dat leuk. Vindt zijn zus het ook leuk om met haar broertje
te spelen? Waarom wel of waarom niet?
Waarom wil de jongen op de schouders van zijn papa/
vader zitten?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wat kun je met je hoofd/ armen/ vingers/ benen/
voeten/ tenen?
Welke kleding heb je aan?
Wie hoort bij jouw familie?
Wie zijn jouw vriendjes?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Wat doe je met je ogen/ neus/ oren/ mond/ tanden?
Wat doe je met je hoofd/ armen/ vingers/ benen/
voeten/ tenen?
Wat is het verschil tussen lopen en rennen? (laten zien)
Welke verschillen merk je wanneer je jouw ogen open of
dicht hebt? Waarom?

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
vertel na
onthoud
herinner
herken

Wijs je mond/ neus/ ogen/ oren/ tanden/ haren aan.
Wat zit er in je gezicht?
Wijs je hoofd/ armen/ handen/ vingers/ buik/ benen/
voeten/ tenen aan.
Welke lichaamsdelen zitten er aan je lichaam?
Welke kleding heb jij aan?
Waar kijkt de jongen naar? En waar ruikt hij aan?
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Hardop denken
Creëren

Titel boek: Dit ben ik

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Wat kan de jongen doen wanneer hij niet op de
schouders van zijn vader mag zitten? Denkpauze…..
Hij kan op een stoel staan. Dan is hij ook groot. Buiten kan
hij op de trap van de glijbaan staan, dan is hij ook hoog en
stoer!

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

De jongen knuffelt met zijn moeder. Waarom doet hij
dat? Denkpauze……
Hij vindt het fijn om te knuffelen. Ik vind knuffelen ook
fijn.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

De jongen vraagt of zijn zus met hem wil spelen. Hij vindt
dat leuk. Vindt zijn zus het ook leuk om met haar broertje
te spelen? Denkpauze……
Ik denk dat het meisje het leuk vindt om samen te spelen
met haar broertje. Ze spelen samen en hebben plezier.
Ze lachen samen.

Evalueren

Analyseren

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wat kun je met je hoofd/ armen/ vingers/ benen/
voeten/ tenen? Denkpauze…..
Met mijn hoofd/ armen/ vingers/ benen/ voeten/ tenen
kan ik draaien/ zwaaien/ vast houden/ lopen/ stampen.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Wat doe je met je ogen/ neus/ oren/ mond/ tanden?
Denkpauze….
Met mijn ogen/oren/ neus/ mond/ tanden kan ik zien –
kijken/ horen – luisteren / praten – eten – drinken –
zingen – lachen/ bijten.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat zit er in je gezicht? Denkpauze…..
Ik kijk in de spiegel en ik zie mijn neus/ mijn mond/ mijn
ogen/ mijn oren/ mijn tanden.
Wat groeit er op je hoofd? Denkpauze….
Ik kijk in de spiegel en ik zie en voel de haren op mijn
hoofd.

Begrijpen

Onthouden
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