Vragen stellen

Titel Boek:

Fiet wil rennen

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Wat zou jij doen als het zo hard waaide en waarom?
Ben je zelf ook wel eens boos als iets niet lukt? Wat doe
je dan?
Bijna alle dieren waaien weg en Fiet blijft staan. Wat
kunnen de andere dieren doen, zodat ze ook blijven
staan?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Wat zou jij tegen Fiet zeggen als je slak/ worm/ eend/
meeuw/ vis/ haas/ zou zijn? Waarom?
Vindt Fiet het fijn dat hij niet kan rennen? Waarom denk
je dat?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Alle dieren waaien weg en Fiet blijft staan. Hoe kan het
dat Fiet niet wegwaait? Waarom denk je dat ?
Wat is hier (achterkant boek) gebeurd? Hoe voelt Fiet zich
hier? Hoe zie je dat?
Aan het einde van het verhaal gaat het opeens anders.
Fiet rent! Hoe kan dat?
Is Fiet een jongen of een meisje? Hoe weet je dat?

Evalueren

Analyseren

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Dobbelsteenspel:
Wat doet/ hoort/ zegt/ ziet/ ruikt/ voelt Fiet?
Hoe klinkt een briesje? En hoe klinkt de wind? Hoe klinkt
het als het stormt?
Laat maar zien; rennen/ duwen/ drijven/ kruipen/
graven/ vliegen/ zwemmen/ schuilen/ stilstaan.

Begrijpen
omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom rent Fiet ’s nachts? En waarom rent hij ’s nachts
heel zachtjes?
Welke plek zou jij het fijnst vinden om te schuilen?
Waarom vind jij dit een fijne schuilplaats?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Waar speelt het verhaal zich af? Hoe zie je dat?
Welke dieren komt Fiet onderweg tegen?
Waar rent Fiet eerst? En daarna?
Wanneer rent Fiet?

Onthouden
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Hardop denken
Creëren

Titel boek:

Fiet wil rennen

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Wat zou jij doen als het zo hard waaide en waarom?
Denkpauze….
Als het stormt, zou ik naar binnen gaan. In mijn huis voel
ik de wind niet. Ik kan de wind wel zien als ik door de
ramen naar buiten kijk, maar ik voel de wind dan niet.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Vindt Fiet het fijn dat hij niet kan rennen? Waarom denk
je dat?
Denkpauze….
Ik denk dat Fiet het niet fijn vindt wanneer hij niet kan
rennen. Hij kijkt boos. Fiet wil graag rennen, maar dit lukt
hem niet. De wind waait te hard.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Aan het einde van het verhaal gaat het opeens anders.
Fiet rent! Hoe kan dat? Denkpauze….
Eerst rent Fiet tegen de wind in. De wind blaast tegen Fiet
aan. Aan het einde van het verhaal is Fiet erg boos. Hij
draait zich om. Nu rent Fiet wel! Hij rent met de wind in
zijn rug. De wind blaast Fiet vooruit.

Evalueren

Analyseren

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe klinkt een briesje? En hoe klinkt de wind? Hoe klinkt
het als het stormt?
Denkpauze…..
Een briesje is een zachte wind. Het waait dan zachtjes.
Dan klinkt het zo (voordoen). Als het waait, dan blaast de
wind harder. Dan klinkt het zo (voordoen). Als het stormt,
waait het heel hard. De wind blaast de dieren weg en de
boom omver. Dan klinkt het zo (voordoen).

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom rent Fiet ’s nachts heel zachtjes?
Denkpauze….
Als het nacht is, slaapt iedereen. Dan is het stil. Fiet rent
op zijn tenen, zodat hij de andere dieren niet wakker
maakt.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren komt Fiet onderweg tegen? Denkpauze….
Onderweg komt Fiet veel dieren tegen; een beer met
vogels, eenden en een giraf, een slak en een vos, een
worm met een das, een haas en eekhoorns, meeuwen,
een snoek en een pinguïn, hazen, bizons en konijnen en
een aap.

Begrijpen

Onthouden
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