MINI LEESLES
LESKAART
De Baudelaire kinderen genieten van een gewone dag op
het strand, die niet zo gewoon afloopt. Meneer Poe komt
hen vertellen dat hun ouders overleden zijn in een
vreselijke brand. Ze zijn in een klap hun ouders en hun huis
kwijt en moeten de eerste nachten doorbrengen bij
Meneer Poe. Dit valt de drie wezen erg tegen. Ze hebben
weinig privacy, slapen slecht en zijn vooral ook erg
verdrietig. Maar als je denkt dat dit al erg is... dan vergis je
je! Dit is nog niks vergeleken met wat de wezen nog te
wachten staat ;-)












Wil je het boek introduceren en de ellende gelijk duidelijk maken? Lees dan hoofdstuk een voor.
Het ellendige eerste boek. Lees bladzijde 9 'Als jij van...' t/m '...verhaal nu eenmaal.' voor. Ik krijg een ellendig
gevoel bij dit boek.
Leesvraag: Welk gevoel krijg jij bij jouw boek?
De personages worden aan je voorgesteld. Lees bladzijde 10 'Violet Baudelaire, de...' t/m bladzijde 12 '...uit de
mist opduikt!' voor.
Leesvraag: Worden de personages in jouw boek voorgesteld? Lees een stukje voor.
Moeilijke woorden worden in dit boek goed uitgelegd zoals op bladzijde 22. Lees 'Toen ze naar...' t/m
bladzijde 23 '...huis uit te krijgen.' voor. Hoe ga jij om met moeilijke woorden in jouw boek?
Leesvraag: Lees een stukje met een moeilijk woord voor. Kunnen we er samen achter
komen wat het betekent?
Letterlijk en figuurlijk. Lees bladzijde 65 'Als je jong bent...' t/m
'...voor andere dingen.' voor. Ken je nog meer voorbeelden waarin je letterlijk
met figuurlijk vergelijkt?
Leesvraag: Komen er figuurlijke uitspraken voor in jouw boek?
Wat bedoelen ze ermee?
Jouw kamer is een weerspiegeling van jouw persoonlijkheid.
Lees bladzijde 112 'Hoofdstuk elf...' t/m bladzijde 114
'...het was een afschuwelijke kamer.' voor. De kamer van Violet en de
torenkamer van Graaf Olaf spiegelen duidelijke persoonlijkheden af.
Neem een foto mee van jouw kamer en vertel ons waarom dit jouw
persoonlijkheid weerspiegelt.
Leesvraag: Hoe ziet de kamer van jouw hoofdpersoon eruit?
Of hoe zou de kamer eruit kunnen zien?

