
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Hugo was ooit een heel beroemde koorddanser. De 

andere dieren werden jaloers en op een dag duwde 

Bertus hem uit de woonwagen. De woonwagen reed 

verder en Hugo bleef achter in een groot, vreemd 

bos. 

De dieren in het bos hadden nog nooit een krokodil 

gezien en vertellen vervelende dingen over Hugo. Dat 

hij een vreselijk eng beest is, gemeen is en dieren op 

eet met huid en haar… maar niet alles is waar. 

Hugo voelt zich erg eenzaam en wil graag bezoek 

krijgen. Maar hoe kan hij nu vrienden maken met de 

dieren? 

 
 Lees bladzijde 1 (wel even zelf tellen want de pagina’s zijn niet genummerd) ‘In een klein…’ t/m 

bladzijde 4 ‘...groot vreemd bos.’ voor. Dat gaat over de dieren die jaloers zijn op Hugo en dat hij dan 

in het bos wordt gedumpt. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die jaloers is en daardoor wellicht ook iets gemeens doet? 

Wat doet degene dan? Ben jij zelf wel eens jaloers geweest op iemand en wat deed je toen? 

 Laat bladzijde 9 en 10 zien en kijk vooral goed naar de andere dieren. Ze zijn bang voor Hugo. 

Leesvraag: Wat zie je dat de dieren doen om te laten zien dat ze bang zijn? Is in jouw boek ook 

iemand bang? Waar merk je dat aan? Wat doe jij als je bang bent? 

 Lees bladzijde 17 ‘Om vier uur…’ t/m bladzijde 23 ‘…een beetje eng...’ voor. Dat gaat er over dat Hugo 

vrienden met de zwijnen wordt en de zwijnen heel graag willen dat hij in het bos blijft. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook vrienden gemaakt? Tussen wie en hoe gebeurt dat? 

 Lees bladzijde 25 ‘Daar staan alle dieren…’ t/m bladzijde 27 ‘…het feest!!!’  

voor en laat bladzijde 28 zien.  

Leesvraag: Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Laat na een aantal  

antwoorden pagina 29 en 30 zien en lees de tekst voor.  

Wie had goed voorspeld wat er zou gebeuren? 

 Laat bladzijde 33 en 34 zien. Hier zie je wat Hugo voor leuke dingen  

bedenkt die hij nog samen met andere dieren of voor andere  

dieren kan doen. 

Leesvraag; Wat kun jij nog bedenken dat Hugo met of voor de  

andere dieren kan doen? 

 


