Vragen stellen

Titel Boek: Rikki wil een kerstboom

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Papa en Rikki binden de kerstboom op de slee. Bedenk
eens een andere manier om de kerstboom mee naar huis
te nemen.
Het touw van de slee knapt. Wat nu? Hoe kunnen Rikki en
papa de kerstboom mee naar huis nemen?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Hoe voelt Rikki zich hier? Waarom denk je dat?
Vindt papa het een goed idee om nu een kerstboom te
kopen? (1e prent). Waarom wel of waarom niet?
Hoe voelt Rikki zich hier (1e prent)?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Rikki wijst naar de ijswortels. Zijn dit echte wortels?
Waarom wel of waarom niet?
Ken jij een ander woord voor ijswortels?
Waar loopt het verhaal ineens anders?
Waarom staan er getallen op de kerstbomen?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Het dobbelsteenspel:
Wat hoort/ ziet/ ruikt/ zegt/ voelt/ doet Rikki?
Laat maar zien…. Wat doen Rikki en papa in de sneeuw?
De vader van Rikki heeft niet veel tijd. Hij bromt en zegt
dat Rikki door moet lopen. Wat zou jij tegen de vader van
Rikki willen zeggen?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Welke verschillen zijn er tussen Rikki en papa?
Wat gebeurt er nu? (willekeurige prent).
Waarom wil Rikki de grootste kerstboom kopen?
Hoe voelt Rikki zich hier (laatste prent)? Waarom?
Wat denk je als je naar deze prent kijkt?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Met wie haalt Rikki een kerstboom?
Welke spelletjes spelen Rikki en papa in de sneeuw?
Hoeveel pakjes liggen er onder de kerstboom?
Welke versieringen hangen er in de kerstboom?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken

Titel boek: Rikki wil een kerstboom

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Papa en Rikki binden de kerstboom op de slee. Bedenk
eens een andere manier om de kerstboom mee naar huis
te nemen? Denkpauze…. Papa en Rikki kunnen met
de auto naar de kerstbomenmarkt rijden. Dan leggen ze
de kerstboom achterin en rijden ze naar huis.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Vindt papa het een goed idee om nu een kerstboom te
kopen? (1e prent). Waarom wel of waarom niet?
Denkpauze….
Ik denk dat Papa het geen goed idee vindt. Eigenlijk heeft
hij nu geen tijd om een kerstboom te kopen. Hij heeft het
veel te druk.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waarom staan er getallen op de kerstbomen?
Denkpauze…. Ik denk dat er getallen op de kerstbomen
staan, omdat dat de prijzen zijn van de kerstbomen.

Evalueren

Analyseren

Toepassen
pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

De vader van Rikki heeft niet veel tijd. Hij bromt en zegt
dat Rikki door moet lopen. Wat zou jij tegen de vader van
Rikki willen zeggen?
Denkpauze….
Ik denk dat ik zou zeggen dat het fijn is om samen een
kerstboom te kopen. En om samen buiten te spelen. Als
je samen bent en plezier hebt, geeft dat een fijn gevoel.

Begrijpen
omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

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

vertel na
onthoud
herinner
herken

Hoeveel pakjes liggen er onder de boom?
Denkpauze….
Ik kijk naar de prent met de versierde kerstboom. Ik tel de
pakjes onder de boom. Ik tel er 1, 2, 3, 4.

Onthouden
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