MINI LEESLES
LESKAART
In dit informatieve boek kom je alles te weten over dieren. Er
staan heel veel wist-je-datjes in. Bijvoorbeeld dat van alle apen
de gibbons de mooiste stem hebben. Of dat een zeeolifant wel
twee uur zijn adem kan inhouden.
Verder lees je over vriendschappen van dieren, maar ook over
valse vrienden. De dierenvriendschappen worden steeds
vergeleken met mensen. Niet alleen in de mensenwereld heb je
te maken met vriendjespolitiek, maar ook in de dierenwereld. In
de dierenwereld worden dieren op elkaar verliefd en dat gaat
niet overal op dezelfde manier. Ook in de dierenwereld heb je
broers en zussen, maar hoe gaan die met elkaar om? En hoe
zorgen de dieren voor hun kinderen? Laten ze die door de
familie opvoeden? Of moeten de kinderen voor zichzelf zorgen?
Zo staan er nog veel meer wetenswaardigheden in!













Lees bladzijde 10 'De coyote & de das…' t/m bladzijde 10 '…de coyote de klus af.' voor. De Amerikaanse
das leeft alleen. Soms wil jij misschien ook wel dingen alleen doen. Bijvoorbeeld lekker een boek lezen.
Leesvraag: Is er iets wat jouw hoofdpersoon het liefst alleen doet?
Lees bladzijde 12 'Wat kijk je moeilijk…' t/m bladzijde 12 '…kunnen het.' voor. Chimpansees zien aan
elkaar gezicht wat de ander bedoelt en hoe hij zich voelt.
Leesvraag: Kan je een scène uit jouw boek beschrijven waar je kunt lezen hoe iemand zich voelt?
Lees bladzijde 29 'Gezellige zussen…' t/m bladzijde 29 '…een slurfje mee.' Bij de olifanten is de grootste
zus de baas, omdat de oudste het meeste weet.
Leesvraag: Is in jouw boek de oudste ook de wijste?
Lees bladzijde 36 'Koko & All Ball…' t/m bladzijde 36 '…nog steeds: ‘verdrietig’.' voor.
Leesvraag: Spelen in jouw boek huisdieren ook een rol?
Lees bladzijde 51 'Luizen pluizen…' t/m bladzijde 51 '…niet vergeten.'
Pluizen is voor de apen de beste manier om het goed te maken. Op deze
manier geven ze ook aan dat ze maatjes zijn.
Leesvraag: Op welke manier weet je in jouw boek dat ze maatjes zijn?
Lees bladzijde 53 'Vriendendienst…' t/m bladzijde 53 '…sommige dieren
er ook over.' voor.
Leesvraag: Waar is jouw hoofdpersoon goed in?
Lees bladzijde 60 'Voetje…' t/m bladzijde 61 '…met hun snavel te
klepperen.' voor. Heb jij met jouw vriend/vriendin of familie ook een
teken afgesproken als je elkaar ontmoet?
Leesvraag: Doen ze in jouw boek ook iets speciaals als ze elkaar
ontmoeten?

