
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Ik hou van jou is een klein bundeltje 

met 11 versjes en liedjes. De versjes en 

liedjes zijn geschreven door 

verschillende auteurs en voorzien van 

illustraties door verschillende 

illustratoren. Het boekje staat vol liedje 

en is geschikt voor jouw eigen 

allerliefste. 
 Zie je ik hou van je 

Schrijf zelf een gedicht over iets wat je eigenlijk liever niet zegt/durft. 

Leesvraag: De spreektaal is uitgeschreven in dit boek. Wanneer komt er in jouw boek spreektaal voor? 

 Oranje 

Schrijf een stukje poëzie over een kleur. Leesvraag: Welke kleur past bij jouw boek? 

 Waar is de liefste? 

Teken een kaart/plattegrond bij jouw boek. 

Leesvraag: Waarheen zou jij de route uit mogen leggen als een personage uit jouw boek om de route moet 

vragen? 

 Jij bent zo 

Leesvraag: Wat is er mooi anders aan jouw hoofdpersoon? Vergelijk diegene met jezelf. 

 Mag ik dan bij jou? 

Dit is tekst uit een liedje. Bedenk een liedje bij jouw boek. 

 Wie zal ik een kusje geven? 

Maak een Moederdag knutsel met kusjes en schrijf dit versje erbij.  

Leesvraag: Wie zou jouw hoofdpersoon wel een kusje willen geven? 

 Heel dichtbij 

Teken jezelf of degene die jij graag in de ogen kijkt in de zonnebril.  

Bekijk hier enkele voorbeelden. 

 Een knuffeltje hier een knuffeltje daar 

Laat de illustratie nog niet zien en lees het versje voor. Hoe kun je een  

knuffeltje op je wang of oor krijgen? Laat daarna de illustratie zien.  

De knuffeltjes van Olli zijn de hartjes die uit zijn slurf komen. 

Leesvraag: Ze bedoelen met knuffeltjes eigenlijk hartjes of kusjes.  

Wanneer bedoelen ze in jouw boek eigenlijk iets anders dan ze zeggen? 

 Ik zou je in een doosje willen doen 

Vul een doos met spullen die bij jouw boek passen 

Leesvraag: Wat of wie zou jouw hoofdpersoon in een doosje willen doen? 

 Kusje 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek gesproken over kussen?  

Lees een stukje voor. 

 Hebban olla vogala 

Zing samen met de klas dit liedje. 
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