Vragen stellen

Titel Boek:

Dottie’s kuikens

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Hoe kan Dottie ervoor zorgen dat haar kuikens niet meer
weglopen?
Hoe kan Dottie het kippenhok afsluiten als er geen deur
is?

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Hoe voelt Dottie zich als ze haar kuikens kwijt is? Hoe zie
je dat?
Vind je het dom van Dottie dat ze haar kuikens
kwijtraakt? Waarom?
Heeft Dottie goed op haar kuikens gepast? Waarom wel
of waarom niet?

Evalueren

Analyseren
vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hoe komt het dat het roodborstje het zesde kuiken zo
snel kan vinden?
Waarom wil het kuiken de weg oversteken?

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wat zou jij doen als je je moeder kwijt was?
Het dobbelsteenspel:
Wat ziet/ hoort/ ruikt/ zegt/ doet/ voelt Dottie?

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Wat doet Dottie om haar kuikens terug te vinden?
Langs welke dieren loopt Dottie wanneer ze haar kuikens
zoekt?
Waarom schrikt Dottie als ze weer terug komt in haar
kippenhok?

vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren wonen er op de boerderij?
Waar woont Dottie?
Hoeveel kuikens zijn er verdwenen?
Hoe heet het jong van het paard/ het varken/ etc. ?
Hoe heet de moeder van het veulen/ de big/ etc. ?

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
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Hardop denken

Titel boek: Dottie’s kuikens

Creëren
bedenk
maak
onderzoek
vind uit

Hoe kan Dottie ervoor zorgen dat haar kuikens niet meer
weglopen?
Denkpauze……
Ik denk dat Dottie de deur van het kippenhok dicht moet
doen. Zo kunnen de kuikens het kippenhok niet verlaten.

beoordeel
waardeer
beslis
adviseer

Hoe voelt Dottie zich als ze haar kuikens kwijt is? Hoe zie
je dat?
Denkpauze…..
Ik kijk in het boek en ik zie dat Dottie geschrokken is. Haar
snavel staat open. Ze ziet dat haar kuikens verdwenen
zijn. Ze voelt zich verdrietig, omdat ze haar kuikens mist.

vergelijk
orden
classificeer
verbind
leid af

Hoe komt het dat het roodborstje het zesde kuiken zo
snel kan vinden? Denkpauze……
Het roodborstje is een vogel en vogels kunnen vliegen.
Het roodborstje vliegt over het erf van de boerderij. Zo
heeft hij het zesde kuiken snel gevonden.

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer

Wat zou jij doen als je je moeder kwijt was?
Denkpauze….
Als ik mijn moeder kwijt was, zou ik heel hard MAMA
roepen. Dan hoop ik dat ze mij zou horen en naar me toe
zou lopen.

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

Waarom schrikt Dottie als ze weer terug komt in haar
kippenhok?
Denkpauze….
Ik denk dat Dottie erg schrikt, omdat ze ziet dat al haar
kuikens verdwenen zijn.

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden
vertel na
onthoud
herinner
herken

Welke dieren wonen er op de boerderij?
Denkpauze….
Op de boerderij waar Dottie met haar
kuikens woont, wonen ook het varken met haar biggen,
de eend met haar eendenkuikens, het paard met haar
veulen, de schapen met hun lammetjes, de koe met haar
kalf en de hond met haar pups
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