Vragen stellen

Titel Boek:

Kleine muis zoekt een huis

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Zou je ook een groter hol zoeken, zodat de appel er wel in
past?
Kun je ook een andere manier bedenken, zodat de appel
in het hol past?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Waarom zegt Muis tegen Beer dat zijn hol te klein is?
Zou jij ook bang zijn voor Beer? Waarom wel of waarom
niet?
Hoe voelt kleine Muis zich wanneer ze niet bij de andere
dieren (behalve bij Beer) mag wonen?

Evalueren

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Beer zegt dat kleine Muis in zijn hol mag wonen. Waarom
wil ze dat dan niet?
Eerst is de muur in het hol van kleine Muis zwart-oranje.
Aan het eind van het verhaal is de muur zwart-blauw?
Hoe kan dat nou?
Waar loopt het verhaal ineens anders?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe kan het dat de appel aan het einde van het verhaal
wel in het hol past?
Dobbelsteen-spel; Wat hoort/ ziet/ zegt/ ruikt/ voelt/
doet kleine Muis?

Toepassen

Begrijpen
omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom past de appel niet door de opening van het
holletje?
Heb je dit hol al eerder gezien? (hol van kleine Muis). Hoe
kan dat?
Een aantal woorden in het verhaal zijn weggelaten.
De leerkracht leest ‘piep’. Welk woord hoort hier?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren komt kleine Muis tegen?
Waar speelt het verhaal zich af? Hoe kun je dat zien?
Aan welk dier vraagt kleine Muis eerst of ze bij hem mag
wonen? En aan welke dieren nog daarna?

Onthouden
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Hardop denken

Titel boek: Kleine Muis zoekt een huis

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Kun je ook een andere manier bedenken, zodat de appel
in het hol past? Denkpauze…. Ik zou de appel in stukken
snijden. Kleine stukken appel passen wel in het hol van
kleine Muis.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Waarom zegt Muis tegen Beer dat zijn hol te klein is?
Zou jij ook bang zijn voor de beer? Waarom wel of
waarom niet? Denkpauze…. Ik denk dat kleine Muis wel
weet dat het hol van beer erg groot is. Ik denk dat ze
bang is voor Beer. Hij is groot en heeft een harde stem.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Eerst is de muur in het hol van kleine Muis zwart-oranje.
Aan het eind van het verhaal is de muur zwart-blauw?
Hoe kan dat nou? Denkpauze…. Ik denk dat het hier dag
is. Ik zie de blauwe lucht. En hier is het nacht. Ik zie de
sterren en de maan en de donkere lucht (platen goed
bekijken en aanwijzen).

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Hoe kan het dat de appel aan het einde van het verhaal
wel in het hol past? Denkpauze…. Eerst is de appel heel.
Daarna neemt kleine Muis steeds een hapje van de appel.
De appel wordt steeds dunner. Aan het eind van het
verhaal is alleen het klokhuis over. Dit klokhuis past wel
door het gaatje.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Heb ik dit hol al eerder heb gezien? (hol van kleine Muis)
Denkpauze…. Ik denk dat het gewoon weer haar eigen
hol is? De opening is hetzelfde (klein). Ik zie ook hetzelfde
bed en dezelfde kan (aanwijzen).

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren komt kleine Muis tegen? Denkpauze…. Ik
blader door het boek en ik zie dat kleine Muis Mol,
Konijn, Das en Beer tegenkomt.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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