
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Blitz heeft een groene huid, draagt een blauwe broek, zijn neus is 

lang en hij heeft een spriet op zijn hoofd. Hij woont ver, ver weg 

voorbij de maan op bol Nul. Zijn bol is klein. Hij kan zo een rondje 

om heel bol Nul lopen. Op zijn bol staat een boom. Die geeft hem 

schaduw als de zon schijnt en er groeien allemaal lekkere dingen 

aan zoals een knak, smul of lik. Blitz speelt, zingt, slaapt en praat 

met de boom. 

Op een dag ontmoet Blitz Tjilp, een vogeltje dat verdwaald is en 

uitrust op bol Nul. Blitz heeft het leuk met het Tjilp en vraagt of hij 

wil blijven. Tjilp wil heel graag terug naar zijn eigen bol naar zijn 

vriend Flier. Blitz besluit met Tjilp mee te gaan naar zijn bol en op 

zoek te gaan naar een vriend. Hij hakt zijn geliefde boom om en 

met het hout van de boom bouwt hij een raket. Samen in de raket 

gaan Blitz en Tjilp naar bol Aarde. Ze landen in een bos op de 

grond. De raket is stuk maar ze zijn er. Al gauw heeft Tjilp zijn 

vriend Flier gevonden en is Blitz weer alleen. Zal het hem lukken 

om zelf een vriend te vinden? Een vriend die op hem lijkt? 

 
 Lees bladzijde 11 ‘De boom…’ t/m bladzijde 13 ‘…lik smaakt ook goed.’ voor. Dat gaat over de boom op Planeet 

Nul waar Blitz van eet. Wat zou jij lekker vinden dat aan deze boom zou groeien? 

Leesvraag: Wat zou de hoofdpersoon uit jouw boek graag willen dat aan de boom groeit? 

 Lees bladzijde 11 ‘Rob en Moes...’ t/m bladzijde 64 ‘...Maar hij kan er niet bij.’ voor. Dat gaat over Rob en Moes 

die eerst vriendschap sluiten met Blitz en opeens rovers zijn, het hout van Blitz pakken en hem vastbinden 

waardoor Blitz het niet meer snapt. Vrienden of niet? Hoe denk je dat Blitz zich nu voelt? 

Leesvraag: Gebeurt er in jouw boek ook iets gemeens tussen vrienden? Wat dan? 

 Lees bladzijde 68 ‘Dan hoort hij…’ t/m bladzijde 68 ‘...twee takken.’ en bladzijde 70 ‘Langs de weg…’ t/m bladzijde 

70 ‘…zwarte vlekken.' voor. Hier wordt twee keer een omschrijving gegeven van een dier zonder te noemen hoe 

het heet. Weet jij welke dieren bedoeld worden? 

Leesvraag: Kun jij iets uit jouw boek nemen en omschrijven en kan een ander  

raden wat jij bedoelt? 

 Lees bladzijde 87 ‘Fiet fiet fiet!...’ t/m bladzijde 88 ‘…het bos zijn stil’ voor.  

Blitz is op zoek geweest naar iemand die op hem lijkt en nu heeft hij  

twee vrienden maar ze lijken niet op hem. Moeten vrienden op elkaar 

lijken?  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek vrienden die op elkaar lijken? 

 Lees bladzijde 96 ‘De mannen rennen…’ t/m bladzijde 99 ‘...Weg  

zijn ze.’ voor. Hoe zou je Blitz kunnen noemen? Hij is niet verkleed, geen  

marsman, geen monster….wat dan wel? 

Leesvraag: Gebeurt er in jouw boek iets wat iemand niet geloofd? 

 Blitz trekt aan zijn neus als hij bang of boos is. Plong! 

Leesvraag: Kun jij iets uit jouw boek noemen waar de hoofdpersoon  

boos of bang is? Wat doet hij of zij dan? 

 


