
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Het land van Prinses Floortje wordt bedreigd door een 

draak. Alle drakendoders uit het land komen de draak 

opzoeken. Het lijkt ze wel stoer om eindelijk eens een 

draak te verslaan. Maar een voor een komen ze half 

gewond terug, dat was toch niet zo gemakkelijk als ze 

dachten. Daar weet Floortje wel een oplossing voor, zij 

gaat met haar kluskist op pad naar de draak. Haar moeder 

houdt haar adem in, als dat maar goed gaat... Zal Floortje 

de draak kunnen verslaan? 

In het tweede verhaal heeft de draak hulp nodig van 

Floortje. Hij is namelijk hopeloos verliefd, maar durft het 

de drakenvrouw niet zelf te vertellen. Floortje verzamelt 

haar moed en pakt haar kluskist in, ze bind het cadeau van 

de draak er bovenop en gaat op pad. Lukt het Floortje de 

drakenvrouw te vinden en haar te vertellen dat de draak 

verliefd op haar is? En nog veel belangrijker... Kan de draak 

wel aan de eisen van de drakenvrouw voldoen? 

 Verhaal De draak 

 Floortje wil alles zijn wat ze niet mag. Lees bladzijde 6 'Floortje wilde geen...' t/m bladzijde 10 

'...Doodsaai, vond Floortje.' voor. Nu gaat Floortje op avontuur. 

Leesvraag: Wat mag jouw hoofdpersoon wel/niet? 

Leesvraag: Gaat er in jouw boek iemand op avontuur? Vertel ons over dit avontuur. 

 De draak is boos. Lees bladzijde 14 'Floortje keek het...' t/m bladzijde '...toch zo boos?' 

voor. Waarom denk jij dat de draak boos is? 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand boos? 

 

Verhaal De verliefde draak 

 De draak heeft een probleem en Floortje wil het oplossen.  

 Lees bladzijde 46 'Floortje zat aan...' t/m bladzijde 49 '...tegen de draak.' 

voor. Heb jij wel eens een probleem? Hoe los je dat dan op? 

Leesvraag: Is er in jouw boek een probleem? Vertel ons erover.  

Hoe wordt het opgelost? 

 Draak is verliefd. Lees bladzijde 49 'Waarom kom je mij...' t/m  

bladzijde 53 '...dikke, vieze, draak.' voor. Welk advies zou jij de  

draak geven? Hoe kan hij de drakenvrouw het best vertellen  

dat hij verliefd op haar is? 

Leesvraag: Worden er in jouw boek emoties uitgesproken? 

Lees een stukje voor. 
 


