Vragen stellen

Titel Boek:

Ssst! De tijger slaapt

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Hoe kunnen de dieren langs de tijger komen als ze geen
ballonnen hebben?
Hoe kunnen de dieren de tijger op een andere manier
wakker maken?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Wat zou jij doen als je de tijger niet wakker mocht
maken?
Is de tijger boos als hij wakker wordt gemaakt? Waarom
wel of waarom niet?

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Wat zou er gebeurd zijn als de ballon niet was geknapt?
Waarom?
Waarom zweven de dieren over de tijger? En waarom
lopen ze niet langs de tijger?
Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of niet?
Waar loopt het verhaal opeens anders?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Waarom loopt de ooievaar over de tijger? Kan ze ook op
een andere manier langs de tijger komen?
Laat maar horen;
Hoe kwaakt de kikker? Hoe keft de vos? Welk geluid
maakt een schildpad? Hoe piept de muis? Hoe kleppert
de ooievaar? Hoe gromt de tijger?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom hebben de dieren haast?
Wat gebeurt er als de ballon knapt? Waarom?
Waarom duwen de dieren de tijger niet naar een andere
plek om te slapen?
Hoe vier je een verjaardagsfeest?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren zweven over de tijger?
Wat kun je doen, zodat de tijger blijft slapen?
Welke kleur ballonnen heb je gezien?
Waarom hangen er slingers?
Hoe oud is de tijger geworden? Hoe zie je dat?

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken
Creëren

Titel boek:

Ssst! De tijger slaapt

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Hoe kunnen de dieren de tijger op een andere manier
wakker maken?
Denkpauze….
De dieren kunnen zachtjes aan de tijger vragen of hij
wakker wil worden, omdat ze een verrassing voor hem
hebben.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Is de tijger boos als hij wakker wordt gemaakt? Waarom
wel of waarom niet?
Denkpauze….
De tijger is niet boos. Hij kijkt blij. Dat zie ik aan zijn
glimlach. De andere dieren hebben een taart voor hem,
omdat hij jarig is.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of niet?
Denkpauze….
Ik denk niet dat dit verhaal echt gebeurd kan zijn. Echte
dieren zweven niet aan ballonnen, eten geen taart en
vieren geen verjaardagsfeest.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Waarom loopt de ooievaar over de tijger? Kan ze ook op
een andere manier langs de tijger komen?
Denkpauze….
De ooievaar loopt over de tijger, omdat ze hele lange
poten heeft.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom hebben de dieren haast?
Denkpauze….
De dieren hebben haast, omdat ze alles klaar willen
zetten voor het verjaardagsfeest van tijger. En de tijger
ligt in de weg.

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren zweven over de tijger?
Denkpauze….
De dieren die over de tijger zweven, zijn de kikker, de vos,
de schildpad en de muis.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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