Vragen stellen

Titel Boek: Anna en haar lieve familie

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Mini de hond blaft. Wat kan Anna doen of zeggen, zodat
Mini stil is?
Anna speelt met haar nichtjes Lotte en Lisa. Ze dansen
graag. Wat kunnen ze nog meer doen samen?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Anna vindt het fijn dat haar familie op bezoek komt. Vind
jij het fijn wanneer jouw familie op bezoek komt?
Waarom wel of niet?
Wat vind je leuk om te doen als je thuis bent? Waarom?

vergelijk
ordenen
classificeer
verbind
leid af

Kleine broer pakt een lepel van de tafel. Anna rent achter
haar broertje aan. Waarom doet ze dat?
Waarom mogen Anna en haar broertje niet rennen in
huis?
Hoe voelt Anna zich als haar neefjes Anna een zoen
geven/ haar oom Anna in de lucht gooit/ ze een
cadeautje krijgt van tante Kiki? Waarom denk je dat?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Laat maar zien…..
Hoe bak je een taart?
Hoe dek je de tafel?
Hoe bouw je een hoge toren?
(uitbeelden)

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom bakken mama en Anna een taart?
Wat gebeurt er als de toren omvalt?
Vandaag komt de familie van Anna op bezoek. Wat doet
Anna eerst? En daarna? En als laatst? (aanwijzen op de
bladzijden).

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat heb je nodig om de tafel te dekken?
Wie komt er op bezoek bij Anna?
Welke cadeaus neemt tante Kiki mee?
Wie staan er op de familiefoto?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken
Creëren

Titel boek:

Anna en haar lieve familie

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Anna speelt met haar nichtjes Lotte en Lisa. Ze dansen
graag. Wat kunnen ze nog meer doen samen?
Denkpauze….
Anna kan met Lotte en Lisa knutselen, een puzzel maken,
buiten spelen.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Wat vind je leuk om te doen als je thuis bent? Waarom?
Denkpauze…..
Als ik thuis ben vind ik het leuk om een spel te spelen met
mijn broer en zus. Ook vind ik het leuk om buiten te
spelen. Ik kijk ook graag televisie.

Evalueren

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hoe voelt Anna zich als haar oom haar in de lucht gooit?
Waarom denk je dat? Denkpauze……
Anna is blij. Ze lacht. Dat kan ik zien op de plaat. Ze heeft
plezier. Ze vindt het fijn dat haar oom met haar speelt.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe bouw je een hoge toren? Denkpauze…..
Ik bouw een toren met blokken. Ik zet één blok op de
vloer/ tafel. Daarop zet ik nog een blok. En daarop nog
geen blok. Zo bouw ik een toren. Ik probeer een hoge
toren te bouwen met veel blokken op elkaar (uitbeelden).

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom bakken mama en Anna een taart?
Denkpauze….
Mama en Anna bakken een taart, omdat het feest is
vandaag. De familie komt vandaag op bezoek. Ze eten
samen taart. Dat is gezellig!

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat heb je nodig om de tafel te dekken?
Denkpauze…..
Ik heb een tafelkleed nodig en borden, bekers en bestek.
Het tafelkleed leg ik over de tafel. Daarna zet ik het bord
op tafel. Naast het bord leg ik het bestek (mes, vork,
lepel). Ook zet ik er een glas of beker bij (uitbeelden).

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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