Vragen stellen

Titel Boek: Rikki helpt Sinterklaas

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Kun jij iets bedenken om het paard beter te maken?
De kinderen zingen een liedje (pag. 2). Wat zouden ze nog
meer kunnen doen tijdens het wachten?
Wat kan de Sint doen om ervoor te zorgen dat zijn mantel
niet vies wordt als hij op de fiets zou komen?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Zou het paard echt beter zijn geworden van de zoentjes
of de wortel? Waarom?
Hoe kan de Sint toch op tijd komen als zijn paard ziek is?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hier staat dat Rikki warm wordt van binnen, dat betekent
dat hij zich blij voelt. Hoe komt dat?
Benoem de verschillen tussen Sinterklaas en Piet.

Evalueren

Analyseren

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Waarom schrijft mama het adres op de envelop? (echte
envelop laten zien)
Wat had Sinterklaas ook kunnen doen om te zorgen dat
het paard beter wordt? (dierenarts…)
Het dobbelsteenspel: Wat voelt, zegt, hoort, doet, ziet
Rikki nu?
Het paard is ziek geworden. Hoe komt Sinterklaas nu naar
de speelgoedwinkel?

Begrijpen
omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom hijgt Zwarte Piet?
Hoe komt het dat Sinterklaas te laat is?
Hoe komt het dat de zoenen van Sinterklaas prikken?
Prikt de zoen van jouw papa ook?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Over wie gaat dit verhaal? Wat doet Rikki?
Wat heeft Rikki voor Sint gemaakt?
Waar is Rikki nu? (in de winkel, in de stal, in huis)
Wat is er met het paard gebeurd?

Onthouden
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Hardop denken

Titel boek: Rikki helpt Sinterklaas

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Kun jij iets bedenken om het paard beter te maken?
Denkpauze…. Ik zou het paard beter maken door hem
veel te laten slapen. Als dat niet helpt zou ik met het
paard naar de dierenarts gaan.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Hoe kan de Sint toch op tijd komen als zijn paard ziek is?
Denkpauze…. Sinterklaas kan met de bus naar het feest
komen. Of hij kan een taxi bellen. Misschien kan
Sinterklaas naar het feest fietsen (als het niet te ver is/
niet regent/ ….).

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hoe komt het dat Rikki warm wordt van binnen?
Denkpauze….
Ik denk dat dat komt omdat Rikki blij is. Hij is blij dat het
paard van Sinterklaas weer beter is. Alle konijnen krijgen
nu wel cadeautjes.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Het paard is ziek geworden. Hoe komt Sinterklaas nu naar
de speelgoedwinkel? Denkpauze …. Ik denk dat de Sint
maar zelf moet gaan lopen of hij kan met de bus gaan.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Piet komt hijgend aangelopen. Waarom hijgt Piet?
Denkpauze…. Ik denk dat hij hard heeft gelopen. Hij
heeft haast. Hij heeft belangrijk nieuws over het paard
van Sinterklaas.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Waar is Rikki nu?
Denkpauze…. Ik kijk in het boek en ik zie een bed, een
raam en een nachtkastje met daarop een lamp. Ik denk
dat Rikki in zijn slaapkamer staat.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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