Vragen stellen

Titel Boek: Bobbi viert Kerst

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Waarom gaan Bobbi en papa met de slee naar het plein?
Bedenk eens een andere manier om de kerstboom mee
naar huis te nemen.
Wat kan Bobbi doen, zodat de kerstballen niet stuk gaan?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Wat vindt (Jolijn/ Babet/ Rick) ervan dat ze een kerstkaart
van Bobbi krijgt?
Vind jij het leuk om een (kerst-)kaart te krijgen?
Waarom wel of niet?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Denk je dat de kerstboom, die ze kopen, in het huis van
Bobbi past?
Passen alle kerstbomen in Bobbi’s huis?
Waarom wel/ niet?
Kun je dat uitleggen/ aanwijzen/ laten zien?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wanneer stuur je mensen een kaart?
Wie zou jij een kaart kunnen sturen?
Hoe zorg je ervoor dat de dennenboom een kerstboom
wordt?
Welke kerstversiering gebruik je hierbij?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Kun jij vertellen hoe Bobbi Kerst viert? Noem eens op wat
hij allemaal doet (kerstboom kopen, kerstboom versieren,
kerstkaartjes maken en bezorgen, tafel mooi
dekken......etc.).
Waarom wil Bobbi de grootste kerstboom kopen?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke kleding heeft Bobbi aan?
Wie gaan er mee de kerstboom kopen?
Wie krijgt er een kaartje van Bobbi?
Welke kerstboom wil Bobbi?
En welke kerstboom zoekt hij uit?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken

Titel boek: Bobbi viert Kerst

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Wat kan Bobbi doen, zodat de kerstballen niet stuk gaan?
Denkpauze…. Bobbi kan vragen aan zijn vader/ moeder of
hij/ zij de kerstversieringen in de kerstboom wil hangen.
Of ze kunnen samen de versieringen in de boom hangen.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Vind jij het leuk om een (kerst-)kaart te krijgen? Waarom?
Denkpauze…. Ik vind het leuk om een (kerst-)kaart te
krijgen, omdat er dan iemand aan mij denkt.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Passen alle kerstbomen in Bobbi’s huis? Waarom wel/
niet? Kun je dat uitleggen/ aanwijzen/ laten zien?
Denkpauze…. Ik denk niet dat alle kerstboom in Bobbi’s
huis passen. De kleine bomen passen wel, maar de
allergrootste boom is te groot. Die past niet in hun huis.
Dat zegt de vader van Bobbi ook.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wanneer stuur je mensen een kaart?
Denkpauze…. Ik stuur met Kerstmis een kaart. Om mijn
familie en vrienden een vrolijk kerstfeest te wensen.
Verder stuur ik een verjaardagskaart als mijn oma of ….
jarig is of ik stuur een beterschapskaart als mijn oom of ….
ziek is.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom wil Bobbi de grootste kerstboom kopen?
Denkpauze…. Ik denk dat Bobbi de grootste kerstboom
wil kopen, omdat in deze boom de meeste
kerstversieringen passen.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wie krijgt er een kaartje van Bobbi?
Denkpauze…. De vriendje van Bobbi krijgen een
zelfgemaakte kerstkaart van Bobbi; Jolijn, Babet en Rick.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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