Vragen stellen

Titel Boek:

Creëren

Hoe kun je een feestje geven zonder driehoeken uit
kleding te knippen?
Wat had Dorus ook kunnen doen met de driehoeken van
stof?
Bedenk eens een eigen manier om een feestje te geven.
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Nog 100 nachtjes slapen
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verbind
leid af

Wat zou jij hebben gedaan als je niet jarig was en toch
een feestje wilde vieren?
Vind je het goed of fout dat Dorus driehoeken uit kleding
knipt? Waarom? Zou jij dat doen? Waarom wel of
waarom niet?
Hoe voelen de mensen zich als er een driehoek uit hun
kleding is geknipt?
Waarom is het beter om goed naar elkaar te luisteren?
Waarom dacht Dorus dat zij wel driehoeken uit de
kledingstukken mocht knippen?
Wat zou er gebeurd zijn als mama niet zo druk was
geweest? Hoe zou het verhaal dan verder zijn gegaan?
Stel dat de tante of de politieagent had gezien dat Dorus
uit de kleding knipte. Wat zou er dan zijn gebeurd?
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Wat zou jij doen als jij een feestje wilde vieren?
Hoe zou jij een slinger maken?
Wat zou jij doen als Dorus een driehoek uit jouw kleding
had geknipt?
Het dobbelsteen-spel:
Wat ziet/ hoort/ ruikt/ zegt/ voelt/ doet Dorus?
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Waarom knipte Dorus allemaal driehoeken uit kleding?
Waarom knipte Dorus geen driehoeken uit papier?
Als ik naar het plaatje kijk denk ik : Hier zal
tante/mama/de politieagent niet blij mee zijn.
Kun jij voorspellen wat er gaat gebeuren/ wat zou er
kunnen gebeuren?
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Wie knipte driehoeken uit de kleding?
Waar knipte Dorus driehoeken uit de kleding?
Wanneer knipte Dorus driehoeken uit de kleding?
Uit welke kledingstukken knipte Dorus driehoeken?
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Titel boek:

Nog 100 nachtjes slapen

Hoe kun je een feestje geven zonder driehoeken uit
kleding te knippen? Denkpauze…. Dorus had haar
vrienden en vriendinnen kunnen bellen om te vragen of
ze een feestje wilden vieren. Ze had kunnen vragen of
iedereen iets lekkers mee wilde nemen.
Vind je het goed of fout dat Dorus driehoeken uit kleding
knipt? Waarom? Zou jij dat doen? Waarom wel of
waarom niet? Denkpauze…. Ik vind het niet goed dat
Dorus driehoeken uit kleding knipt. Ik zou dat niet doen.
In veel kledingstukken zit nu een gat. De kleding is kapot.
En misschien is het wel een lievelingskledingstuk van
iemand.
Waarom dacht Dorus dat zij wel driehoeken uit de
kledingstukken mocht knippen? Denkpauze…. Dorus
vraagt aan haar moeder of ze nog meer mag knippen.
Haar moeder zegt dat het mag. Haar moeder is druk en
ziet niet dat Dorus een driehoek uit haar jurken knipt.
Wat zou jij doen als Dorus een driehoek uit jouw kleding
had geknipt? Denkpauze…. Ik zou aan Dorus vragen of ik
de driehoek uit mijn kleding terug mocht. Daarna zou ik
aan mijn moeder vragen of zij de driehoek met de
naaimachine weer in mijn kledingstuk kon naaien.
Waarom knipte Dorus allemaal driehoeken uit kleding?
Denkpauze…. Dorus verveelt zich. Ze krijgt van haar
moeder een schaar en een lap stof. Haar moeder zegt dat
Dorus mag knippen. Dorus knipt en opeens ligt daar een
mooie driehoek van stof. Dorus heeft er plezier in en wil
nog meer driehoeken uit stof knippen. Zo gaat ze op zoek
naar verschillende lappen stof (of kledingstukken).
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Uit welke kledingstukken knipte Dorus driehoeken?
Denkpauze…. Dorus knipt driehoeken uit jurken,
broeken, kostuums, kinderkleding en een uniform.
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