
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In De zijderoutes wordt verteld over het leven langs de 

zijderoutes in voor- en tegenspoed. 

De titels van de hoofdstukken beginnen allemaal met 

‘de weg naar…’. Zo is er de weg naar chaos, wijsheid, de 

hemel, oorlog en nieuwe werelden. In ieder hoofdstuk 

wordt je meegenomen langs de zijderoutes en wordt 

ingegaan op het onderwerp dat in de titel vermeld 

staat. Hierdoor leer je een heleboel over veel 

verschillende facetten van de zijderoutes. 

 

 Lees op bladzijde 20 ‘Het was tweeduizend…‘ t/m bladzijde 21 ‘…is niet zo.‘ voor. Tweeduizend jaar 

geleden werden er al verre reizen gemaakt en tegenwoordig is dat alleen maar makkelijker geworden. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook een verre reis gemaakt? 

 Lees op bladzijde 22 ‘Niet alleen goederen…‘ t/m bladzijde 23 ‘…terug naar huis.‘ voor. Boeddhisten 

laten zich inspireren door andere geloven, nemen gebruiken over en passen deze aan. Door deze 

veranderingen werd het vernieuwde Boeddhisme een groot succes. 

Leesvraag: Is er in jouw verhaal ook iets dat een succes wordt door een verandering? 

 Lees op bladzijde 26 ‘Kort daarna keek…‘ t/m bladzijde 28 ‘…is verrassend moeilijk.‘ voor. Vroeger 

gaven ze veel vreemde straffen, zoals het gebruiken van Valerianus als opstapje voor de sjah als hij 

zijn paard wil bestijgen. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die een (vreemde) straf krijgt? 

 Lees op bladzijde 48 ‘Speciale gidsen meldden…‘ t/m ‘…de knie kreeg.‘ voor.  

Sint Augustinus beschouwde nieuwsgierigheid als een ziekte, terwijl er in  

de landen om hem heen veel onderzoek werd gedaan en er veel nieuwe  

dingen werden ontdekt. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die nieuwsgierig is? 

 Lees op bladzijde 60 ‘De paus greep…‘ t/m ‘…stad te vechten.‘ voor.  

Rogier van Sicilië is het niet met de paus eens en laat op een niet zo  

nette manier weten dat hij niet mee wil doen. Hij tilt namelijk zijn been  

op om een wind te laten. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die niet mee wil doen?  

Laat diegene dat ook op een gekke manier weten? 

 


