Vragen stellen
Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit
Evalueren
beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Titel Boek:

Een zaadje in de wind

Als jij een zaadje was en kon dwarrelen, waar zou je dan
graag naar toe dwarrelen? Waarom?
De zaden dwarrelen door de lucht. Bedenk nog een
manier hoe de zaden ergens anders terecht kunnen
komen.
Vind je het kleinste zaadje slim (moment aanwijzen)?
Waarom wel of waarom niet?
Heeft het kleinste zaadje hier geluk gehad? Waarom?
Waar kan een zaadje het beste vallen? Waarom?
Wat vind je ervan dat de jongen de bloem plukt?
Waarom?

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af
Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer
Begrijpen
omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Kan een zonnebloem echt groter worden dan de bomen
en de huizen? Waarom wel of waarom niet?

Zou jij vrolijk zijn als je het kleinste zaadje was? Waarom?
Wat heb je nodig als je een zaadje poot?
(ook laten uitvoeren)
Het dobbelsteen-spel:
Wat ruikt/ hoort/ ziet/ zegt/ doet/ voelt het kleinste
zaadje?
Wat heeft een zaadje nodig om te groeien?
Waarom groeit het zaadje niet in de woestijn/ onder de
grote plant/ in de sneeuw/ ….?
Waarom waaien de zaden weg?
Wat gebeurt er met deze zaden? (laatste blz.)
Denk je dat het moeilijk is voor het kleinste zaadje om de
andere zaadjes bij te houden? Waarom?

Onthouden
vertel na
onthoud
herinner
herken

Welk seizoen is het?
Kan jij de seizoenen opnoemen?
Waar komen de zaden allemaal langs?
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Hardop denken
Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Titel boek:

Een zaadje in de wind

Als jij een zaadje was en kon dwarrelen, waar zou je dan
graag naar toe dwarrelen? Waarom?
Denkpauze….
Als ik een zaadje was, dan zou ik naar een tuin van een
huis dwarrelen. Daar zou aarde zijn om in te kunnen
groeien. De mensen zouden mij water geven met hun
gieter.

Evalueren
beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Analyseren

Wat vind je ervan dat de jongen de bloem plukt?
Waarom?
Denkpauze…..
Ik vind het jammer
dat de jongen de bloem plukt. Nu kan de bloem niet meer
verder groeien. En nu kunnen andere mensen de bloem
ook niet meer zien/ ruiken/ bewonderen.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Kan een zonnebloem echt groter worden dan de bomen
en de huizen? Waarom wel of waarom niet?
Denkpauze….
Ik denk niet dat een zonnebloem groter
kan worden dan een huis of een boom. Ik denk wel dat
een echte zonnebloem langer kan worden dan een mens,
omdat hij een stevige stengel heeft.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Zou jij vrolijk zijn als je het kleinste zaadje was? Waarom?
Denkpauze…..
Ik denk dat ik in het begin niet vrolijk zou zijn, omdat ik de
kleinste was. Later zou ik wel vrolijk zijn, omdat ik als
laatste overblijf en de grootste bloem zou worden.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom waaien de zaden weg?
Denkpauze….
Ik denk dat de zaden wegwaaien, omdat de wind ze
wegblaast. Het waait hard.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Kan jij de seizoenen opnoemen?
Denkpauze….
Het verhaal begint in de herfst. Daarna volgen de
seizoenen winter, lente en zomer. Daarna begint de
herfst weer.

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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