Vragen stellen

Titel Boek: Tim op de tegels

Creëren
Bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Bedenk eens een manier waarbij Tim niet was vertrokken
achterop de vrachtwagen?
Tim haalt vader uit het water met een net. Hoe had hij
hem op een andere manier uit het water kunnen halen?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Hoe zou de vader van Tim zich voelen?
Vind je het goed of fout wat Tim heeft gedaan?
Wat had Tim anders kunnen doen?
Geloof jij dat de stratenmakers een kind mee laten rijden
achterop een vrachtwagen? Waarom wel of niet?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waar liep het verhaal ineens anders?
Waarom loopt Tim geen gevaar, maar zijn vader wel?
Als Tim niet op de stoeptegels was gaan zitten, hoe zou
het verhaal dan gelopen zijn?
Waarom denk je dat de vader van Tim zo bezorgd is?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe kan de vader aan Tim duidelijk maken dat het
gevaarlijk is wat Tim doet?
Wat zou jij voelen wanneer je op de tegels zou blijven
zitten net als Tim?
Wanneer jouw vader zo gevaarlijk doet, wat had jij
gedaan om het op te lossen?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom blijft Tim op de tegels zitten?
Leg uit wat de vader van Tim bedoelt met op de
stoeptegels blijven.
Wat kan er gebeuren wanneer Tim van de stoeptegels
loopt?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Over wie gaat het verhaal? En wat doet hij?
Wat heeft de vader van Tim gezegd, voordat Tim naar
buiten gaat?
Wie komt Tim allemaal tegen?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken
Creëren

Titel boek: Tim op de tegels

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Tim haalt vader uit het water met een net. Hoe had hij
hem op een andere manier uit het water kunnen halen?
Denkpauze …. Tim zou de kapitein van het schip om
hulp kunnen vragen. Dan kan Tim op de tegels blijven
zitten en kan de kapitein vader een hand geven en hem
uit het water trekken.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Hoe zou de vader van Tim zich voelen?
Denkpauze …. Ik denk dat de vader van Tim ongerust is.
Hij ziet dat Tim meerijdt op de vrachtwagen. Vader is
bang dat Tim gevaar loopt.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Waar liep het verhaal ineens anders?
Denkpauze ….
Wanneer Tim buitenkomt, ziet hij een stapel tegels
liggen. Hij gaat erop zitten, omdat zijn vader heeft
gezegd, dat Tim op de tegels moet blijven. Dit is anders
dan zijn vader had bedoeld. Zijn vader bedoelde dat Tim
op de tegels van de stoep moet blijven.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wat zou jij voelen wanneer je op de tegels zou blijven
zitten net als Tim?
Denkpauze ….
Ik zou tevreden
zijn, omdat mijn vader had gezegd dat ik op de tegels
moest blijven. En ik deed dan precies wat hij had gezegd.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom blijft Tim op de tegels zitten?
Denkpauze ….
Tim blijft op de tegels zitten, omdat zijn vader heeft
gezegd dat Tim buiten op de stoeptegels moet blijven.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Wie komt Tim allemaal tegen?
Denkpauze ….
Buiten komt Tim 2 stratenmakers,
een vrachtwagenchauffeur, 2 havenwerkers en een
kapitein tegen.

Onthouden
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