Vragen stellen

Titel Boek:

Eend op de fiets

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Hoe zou een fiets voor een olifant eruit moeten zien?
Waarom?
Hoe zou een fiets voor een mier eruit moeten zien?
Waarom?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Kunnen dieren echt op een fiets fietsen? Waarom wel of
waarom niet?
Weet de boer dat de dieren op het erf van de boerderij
fietsen? Waarom denk je dat?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waarom denkt Paard dat hij sneller kan dan Eend?
Eerst vinden bijna alle dieren het raar dat Eend fietst.
Later fietsen ze allemaal zelf. Hoe kan dat?
Hoe komt het dat de kinderen Eend niet zien?
Eend staat voor de tractor en hij denkt na. Hoe zou het
verhaal verder gaan?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Op welke fiets zou jij willen fietsen? Waarom?
Hoe ziet jouw eigen fiets eruit? Anders of hetzelfde als de
fiets van……?
Het dobbelsteen-spel:
Wat ziet/ hoort/ zegt/ ruikt/ doet/ voelt Eend?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Welke fiets past bij welk dier?
Wat voor soort fietsen zie je?
Waarom hebben de kinderen een helm op? En waarom
dragen de dieren geen helm?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren komen er voor in het verhaal?
Langs welke dieren fietst Eend op het erf van de
boerderij?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken
Creëren

Titel boek:

Eend op de fiets

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Hoe zou een fiets voor een mier eruit moeten zien?
Waarom?
Denkpauze….
Een mier is een insect. Het is een klein dier. Hij heeft 6
poten. Een fiets voor een mier moet klein zijn en 4
pedalen hebben. Zo kan hij met 2 poten sturen en met 4
poten trappen. Zo fietst hij lekker snel.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Weet de boer dat de dieren op het erf van de boerderij
fietsen? Waarom denk je dat?
Denkpauze….
Ik denk niet dat de boer weet dat de dieren op het erf
fietsen. Ik denk dat de boer binnen in de boerderij druk
aan het werk is. Hij heeft geen tijd om naar buiten te
kijken of te gaan.

Evalueren

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hoe komt het dat de kinderen Eend niet zien?
Denkpauze….
De kinderen fietsen erg hard over het zandpad. Er
ontstaat een stofwolk. Hierdoor zien ze Eend niet.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Op welke fiets zou jij willen fietsen? Waarom?
Denkpauze…..
Ik zou graag op de tandem
willen fietsen. Dan kan je samen fietsen op één fiets. Het
lijkt me leuk en grappig om samen met mijn vriendje/
vriendinnetje op de tandem te fietsen.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Wat voor soort fietsen zie je?
Denkpauze….
Ik kijk in het boek en ik zie een kinderfiets, een driewieler,
een racefiets, een tandem, een crossfiets en een fiets met
zijwieltjes.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Langs welke dieren fietst Eend op het erf van de
boerderij?
Denkpauze….
Eend fietst eerst langs Koe en daarna langs Schaap, Hond,
Kat, Paard, Kip, Geit, Varken en Varken en als laatste
langs Muis.

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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