
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De kleine muis komt tijdens zijn wandeling door het bos verschillende dieren 

tegen die wel zin hebben in een lekker hapje muis. Om niet als avondmaal te 

eindigen bedenkt de muis een gruwelijk monster: de Gruffalo! 

De Gruffalo is zijn vriend en daar heeft hij mee afgesproken, de andere dieren 

vluchten weg. Zo'n eng monster willen zij niet tegenkomen. Maar heeft de muis dit 

monster wel verzonnen of bestaat het echt? En is het dan wel een vriend van muis 

of heeft de Gruffalo ook wel zin in een lekker hapje muis? 

– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn: 

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend 

is voor je start met voorlezen. Je kan dit doen door vragen te stellen over de kaft. 

Voor het voorlezen: 

* Wat is een Gruffalo? 

* Hoe ziet de Gruffalo eruit? 

* Wat vertelt de voorkant je al over het verhaal? Waar speelt het zich af? Wie 

komen er in voor? 

 

 

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot 

zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. 

* De Gruffalo is een groot eng monster met klauwen, eelt op zijn knieën, slagtanden, gele ogen en een wrat op zijn 

neus. Tijdens de wandeling door het bos waarschuwt de muis iedereen die hem op wilt eten voor zijn vriend de 

Gruffalo. 

Tijdens het lezen: 

* Zou muis mee naar huis gaan met Vos? 

* Noem (voordat het boek dit verklapt) 3 uiterlijke kenmerken van de Gruffalo? Hoe ziet hij eruit? 

* Zou muis mee naar huis gaan met Uil? 

* Zou muis mee naar huis gaan met Slang? 

* Lees tot het stukje 'Gruffal.....O!' voor. Wat zou muis zien? 

* Wat zou er nu gaan gebeuren met muis nu de Gruffalo echt bestaat? 

* Waarom vlucht de Slang? De Uil? De Vos? De Gruffalo? 

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor  

kleuters het verhaal zo min mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel  

mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het verhaal. 

Na het lezen, maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* Waardoor zijn de andere dieren bang voor muis? 

* Wat maakt de Gruffalo eng? 

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat  

te vergroten: * Met behulp van de tekeningen: slagtanden, vlijmscherpe tanden,  

knarsende kaken, eeltige knieën en gifgroene wrat. 

* Door de woorden voor te doen: knarsende kaken. 
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