Vragen stellen

Titel Boek: Kiki gaat naar school

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Kiki is bang dat ze nog geen vriendjes heeft op school.
Wat zou je zelf kunnen doen om vriendjes te maken?
Kiki zit onder de tafel, omdat ze bang is. Wat kan Kiki
doen, zodat ze niet meer bang is om naar school te gaan?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Ik zie dat Kiki onder de tafel gaat zitten omdat ze bang is
om naar school te gaan. Is dat slim van Kiki? Waarom wel
of waarom niet?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Kijk op deze pagina kijkt Kiki niet blij en hier kijkt Kiki blij.
Hoe zou dat komen?
Hier staat dat Kiki kriebels in haar buik heeft. In dit
verhaal is ze bang. Wanneer kun je nog meer kriebels in je
buik hebben? Hoe voel je je dan?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hier is Kiki bang. Ze loopt langzaam (voordoen sjokken).
Hier is Kiki blij en ze loopt door (voordoen huppelen).
Dobbelsteenspel:
wat ziet/ ruikt/ hoort/ zegt/ voelt/ doet Kiki?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Hier staat Kiki heeft ‘kriebels in haar buik’. Dat betekent
hier dat ze bang is. Waarom zou Kiki bang zijn?
Waarom vindt Kiki het fijn dat opa op haar wacht?
Kiki gaat voor de eerste keer naar school. Kun jij
voorspellen wat er gebeurt? Of wat er kan gebeuren?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Kijk naar de voorkant van het boek. De titel van het boek
is ‘Kiki gaat naar school’ . Wie is Kiki?
Wie draagt een bril in het verhaal?
Wie draagt schoenen? Welke sluitingen? Wie draagt geen
schoenen?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken

Titel boek: Kiki gaat naar school

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Kiki is bang dat ze nog geen vriendjes heeft op school.
Wat zou je zelf kunnen doen om vriendjes te maken?
Denkpauze ….
Ik denk dat ik een ander kind zou vragen om samen met
mij een spelletje te doen.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Ik zie dat Kiki onder de tafel gaat zitten, omdat ze bang is
om naar school te gaan. Is dat slim van Kiki?
Denkpauze ….
Ik denk het niet. Kijk op de volgende bladzijde nemen
papa en mama Kiki gewoon mee naar school. Onder de
tafel gaan zitten als je bang bent, helpt niet.

Evalueren

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Kijk op deze pagina kijkt Kiki niet blij en hier kijkt Kiki blij.
Hoe zou dat komen?
Denkpauze ….
Kiki vind het spannend om voor het eerst naar school te
gaan. Als ze naar school is geweest, is ze niet meer bang.
De juf is lief, ze heeft een nieuw vriendje en ze vindt het
fijn op school.

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Op deze bladzijde is Kiki bang, ze loopt zo (voordoen
sjokken). Op deze bladzijde is Kiki blij en ze loopt zo
(voordoen huppelen).
Samen uitbeelden.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Hier staat Kiki heeft ‘kriebels in haar buik’. Dat betekent
in dit verhaal dat ze bang is. Waarom zou Kiki bang zijn?
Denkpauze ….
Ik denk dat Kiki bang is om de eerste keer naar school te
gaan.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Kijk naar de voorkant van het boek. De titel van het boek
is ‘Kiki gaat naar school’ . Wie is Kiki?
Denkpauze .... Ik denk dat Kiki een meisjesnaam is. Kiki is
dus een meisje. Ik denk dat Kiki de eend met de bril is. Ze
draagt meisjesschoenen.

Begrijpen

Onthouden
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