Vragen stellen
Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Evalueren
beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Titel Boek: Kikker vindt een vriendje
Wat doe jij wanneer je een vriendje vindt?
Bedenk eens een manier hoe jij kennismaakt met een
vriendje/ vriendinnetje? (Wat zeg je? Wat doe je?)
Bedenk eens een manier, zodat Kikker niet verdrietig in
slaapt valt.
Wat gebeurt er als Beer niet terug komt? En waarom?
Wat zou jij doen als jij Kikker zou zijn en je vriendje/
vriendinnetje gaat weg?
Vind je het goed of fout dat Kikker de beer oppakt?
Waarom wel of waarom niet?
Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of niet?

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hoe voelt Kikker zich (illustratie aanwijzen)? Waarom?
Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of
waarom niet?
Waar loopt het verhaal opeens anders?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe voel jij je als je vriendje/ vriendinnetje weggaat? En
waarom?
Dobbelsteenspel: wat voelt/zegt/hoort/ruikt/ziet/doet
Kikker?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Kun jij voorspellen wat er nu gebeurt?
Kun je in je eigen woorden vertellen hoe Kikker zich
voelt?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren komen Kikker en beer tegen?
Wat doet Kikker met Beer?
Wat zie je op de voorkant van het boek?

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken
Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit
Evalueren
beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Titel boek: Kikker vindt een vriendje
Bedenk eens wat je doet als je een vriendje/
vriendinnetje vindt.
Denkpauze….
Als ik een vriendje/ vriendinnetje tegenkom dan zeg ik
Hallo! Hoe heet jij? Ik heet ….. Wil je met me spelen?
Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of niet?
Denkpauze….
Ik denk dat dit verhaal niet echt gebeurd kan zijn. Echte
kikkers, beren, hazen, varkens, ratten en eenden hebben
geen kleren aan, eten niet samen, slapen niet in een bed,
wonen niet in een huis en kunnen niet praten.
Met mensen kan het verhaal wel echt gebeurd zijn.
Waar loopt het verhaal opeens anders?
Denkpauze…. (De leerkracht bladert door het boek).
Hier (vanaf prent 17) loopt het verhaal ineens anders.
Beer zegt niets meer en wil niet meer spelen en eten.
Beer gaat terug naar waar hij vandaan komt en Kikker is
bedroefd. Aan het einde van het verhaal komt Beer toch
terug! En Kikker is gelukkig.

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe voel jij je als je vriendje/ vriendinnetje weggaat? En
waarom?
Denkpauze….
Ik voel me dan alleen en verdrietig. Ik heb dan niemand
meer om mee te spelen.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Kun je in je eigen woorden vertellen hoe Kikker zich
voelt? Denkpauze….
Als ik naar dit plaatje (prent 10) kijk, dan zie ik dat Kikker
blij kijkt. Hij heeft plezier en speelt met zijn vriendje met
de bal.
Als ik naar dit plaatje (prent 23) kijk, dan zie ik dat Kikker
bedroefd is. Er rolt een traan over zijn wang.

Begrijpen

Onthouden
vertel na
onthoud
herinner
herken

Wat zie je op de voorkant van het boek? Denkpauze….
Op de voorkant van het boek zie ik Kikker. Hij speelt
samen met Beer met de bal. Ze hebben plezier.
De titel is ‘Kikker vindt een vriendje’. Op de voorkant zie
ik dat Kikker een vriendje gevonden heeft.
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