De bijlagen kun je ook downloaden en afdrukken op
www.uitgeverijacco.be/lezenzonderboek

Bijlage 1
Mogelijke vragen bij het voorlezen:

Wie is de hoofdpersoon in dit boek?
Welk personage vind je het leukst?
Hoe denk je dat het verhaal verdergaat?
Wat betekent dat woord, denk je?
Wat vind je het leukste stuk uit het boek?
Welk stuk vind je saai?
Waarom doet hij/zij dat, denk je?
Wat is het grappigste woord dat je bent tegengekomen?
Welk stukje vond je spannend?
Hoe heette dit hoofdstuk?
Wat gaat er gebeuren in dit hoofdstuk, denk je?
Wat zou jij nu zeggen? Hoe zou je reageren?

Moppen
zijn ontzettend
leuk om te lezen.
Er bestaan zelfs moppenboekjes met alleen maar
moppen erin!

Wie is jouw
favoriete schrijver? Veel
schrijvers hebben een eigen
website. Daar vind je leuke
informatie.

Wat is er nou
leuker dan in bed,
met een zaklamp, onder
de dekens een leuk of
spannend boek te
lezen?!

Misschien houd je
meer van stripverhalen dan
van leesboeken met veel tekst.
Lees eens een leuk stripverhaal of maak jouw eigen
strip!

Heb je al een
eigen bladwijzer?
Misschien kun je er zelf een
maken.

Kies een leuk
prentenboek (zonder
tekst) uit en vertel zelf het
verhaal bij de tekeningen.

In de bibliotheek
kun je vaak ook tijdschriften
lenen. Wat dacht je van de Donald
Duck of de Tina bijvoorbeeld?

Ruil een leuk
boek dat jij al uitgelezen
hebt met een vriendje of
vriendinnetje. Heeft hij of zij
ook een leuk boek dat jij
mag lezen?

Ontwerp jouw
eigen boekomslag. Bedenk
een titel en maak er een tekening bij. Ben jij zelf de schrijver?
Tip: pak er een boek bij als
voorbeeld.

Wist je dat je,
wanneer je tijdens de
Kinderboekenweek een
boek koopt, je ook een boek
cadeau krijgt?

Schrijf een zin op
en knip de zin in stukken.
Op hoeveel verschillende
manieren kun je hem weer
‘plakken’?

Word jij thuis
weleens voorgelezen?
Misschien kan het vanavond
eens andersom. Lees jij
voor?

Lees een gedichtje
een aantal keer, zodat je het
uit je hoofd kent. Draag het dan
aan iemand voor.

Er zijn veel
boeken die verfilmd zijn.
Je kunt zo’n boek lezen en
daarna lekker naar de film
kijken, of juist andersom.

Als je
leert lezen, is het
handig om te weten wat
een ‘letter’, een ‘woord’, een
‘zin’ en een ‘titel’ zijn.
Weet jij dat al?

Wat is jouw
lievelingssprookje?
Vertel eens aan iemand hoe dat
sprookje gaat.

Sprookjes zijn
oude verhalen van vroeger.
Een sprookje begint vaak met:
“Er was eens…”
Welke sprookjes ken jij?

Heb
je al eens een hut
gebouwd? Dat kan ook
binnen. In een hut kun je heerlijk rustig lezen. Misschien wel
een spannend boek..

