Vragen stellen

Titel Boek:

Dat komt er nou van …….

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Als jij Beer zou zijn en je vond eieren, zou jij dan ook voor
de kuikens zorgen? Waarom wel of waarom niet? Of kun
je ook een ander plan bedenken?
Bedenk een manier hoe Beer ook voor de kuikens kan
zorgen.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of
waarom niet?
Hoe voelt Beer zich als hij in het water springt? Wat vind
je daarvan?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Wat zou er met de eieren gebeurd zijn als Beer de eieren
niet had opgeraapt?
Wat doet Egel, zodat Beer wel voor de kuikens kan
zorgen?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe had Beer voor de kuikens kunnen zorgen, als Egel er
niet was geweest?
Dobbelsteen-spel:
Wat zegt/hoort/ziet/ruikt/voelt/doet Beer?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom zorgt Beer voor de kuikens?
Welke verschillen zijn er tussen de dieren? (klein, groot,
langzaam, snel, harig, stekelig…).

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
vertel na
onthoud
herinner
herken

Egel zegt dat Beer de kuikens moet verzorgen en
beschermen. Wat doet de beer voor de kuikens? (leren
zwemmen, leren voedsel zoeken, leren duiken, leren
vliegen).
Waar speelt het verhaal zich af? Hoe kun je dat zien?
Welke dieren zie je in het verhaal?
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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: Dat komt er nou van ….
Beer weet eerst niet goed hoe hij voor de kuikens moet
zorgen. Wat zou je kunnen doen zodat je wel weet hoe je
voor kuikens moet zorgen? Denkpauze…. Ik denk dat
ik andere ganzen of eenden op zou zoeken om aan ze te
vragen of naar ze te kijken wat ik zou moeten doen.
Ik zie dat Beer zijn schouders ophaalt. Hij weet echt niet
waarom de ganzen met hun vleugels klapperen. Ook zegt
Beer dat hij de ganzen niet kan leren vliegen. Wat kan
Beer wel doen? Denkpauze…. Beer moet even nadenken
en hij moet gewoon proberen om de ganzen te leren
vliegen. Hij heeft de eieren meegenomen, dus hij moet
voor de ganzen zorgen.
Kijk..op deze pagina kijkt Beer blij (leert eendjes
zwemmen) en hier kijkt hij verschrikt (laatste pagina).
Hoe komt dat? Denkpauze…. Ik denk dat Beer eerst trots
is omdat hij de eendje leert zwemmen, maar op de
laatste pagina is hij erg moe. Hij heeft de eendjes alles
geleerd (zwemmen, voedsel zoeken, vliegen). Hij zegt ‘dat
nóóit meer!’ En dan staan er 3 egel-kinderen naast Beer.
En zij willen dat Beer hen ook alles leert.

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer
Begrijpen
omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom kijkt Beer tevreden als hij slaapt? Denkpauze….
Ik denk dat Beer tevreden kijkt, omdat het goed gaat met
de eendjes. Beer kan wel voor de eendjes zorgen en ze
vinden hem lief (de eendjes liggen tegen Beer aan).
Hoe komt het dat Beer toch voor de kuikens kan zorgen?
Denkpauze…. Ik zie dat Beer een vriendje heeft; Egel. Egel
vertelt aan Beer hoe hij voor de kuikens kan zorgen/ wat
Beer moet doen (voedsel zoeken, leren zwemmen, leren
duiken, leren vliegen).

Onthouden
vertel na
onthoud
herinner
herken

Waar speelt het verhaal zich af?
Denkpauze….
Ik zie veel bomen en water. Ik denk dat het verhaal zich
afspeelt bij een rivier of bij een meer in het bos.
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