
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Professor Kleinbrein – De Oude Grieken staat vol wonderlijke 

weetjes en fascinerende feiten over De Oude Grieken. 

Professor Kleinbrein en intelligent konijn vertellen je in 9 

hoofdstukken over alle zaken die met De Oude Grieken te 

maken hebben. Zo zijn De Oude Grieken zoals wij ze kennen 

maar een klein stukje van de geschiedenis. Het dagelijks 

leven was voor mannen heel anders dan voor vrouwen. 

Vrouwen mocht eigenlijk alleen maar mooi zijn, zorgen voor 

het huishouden en luisteren. Mannen die verzorgen alle 

andere belangrijke taken. 

Vele Griekse legenden/mythen, heldenverhalen en Griekse 

goden zijn vandaag de dag nog bekend. Wist je 

bijvoorbeeld dat Zeus de oppergod van de Griekse goden 

is? En Pegasus het vliegende paard komt ook uit de Griekse 

mythen. 

Wat zou jij willen weten over De Oude Grieken? Ik durf te 

wedden dat je het in dit boek tegen komt. 

 

 Lees bladzijde 27 'Net als de...' t/m '...droge seizoen.' voor. Met drie plaatjes worden de drie 

verschillende weerstypen van De Oude Grieken uitgelegd. 

Leesvraag: Hoe is het weer in jouw boek? 

 Op bladzijde 28 wordt 'Een dag in het leven van een oude Griek' beschreven. Lees dit voor 

aan de klas. Hoe zou jij een dag uit jouw eigen leven beschrijven? Of dat van jouw 

hoofdpersoon? 

 Mijn favoriete stukje informatie gaat over Socrates. Lees de informatie over 'Filosoferen kun 

je leren' op bladzijde 113 voor. 

Leesvraag: Welk stukje informatie uit jouw boek is jouw favoriet? 

 Ken je het verhaal over Het paard van Troje? Dat was een erg  

slimme list om de tegenstander te verslaan. Lees bladzijde 51  

'Het paard van Troje...' t/m bladzijde 53 '...Grieken-Trojanen: 1-0.'  

voor. Wat vinden jullie van deze list? Leesvraag: Worden er ook  

slimme listen uitgehaald in jouw boek? 

 De Griekse goden komen ook in dit boek naar voren.  

Lees bladzijde 55 'De Griekse goden...' t/m bladzijde 67  

'...Aphrodite Schoonheidssalon.' voor. De Oude Grieken  

hadden voor bijna alles wel een eigen god. 

Leesvraag: Welke god zou het best bij jouw boek passen en waarom? 

 


