
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden vind 

je heel veel verhalen over eten. Je leert waar de eerste 

hamburger vandaan komt, hoe je oude chips weer 

lekker kunt laten kraken, waarom pizza vroeger 

armeluisvoedsel was, wat een belangrijk ingrediënt in 

de eerste coca cola was en nog veel meer. 

 Lees het verhaal 'Toverdrank' op bladzijde 13 voor. 

Leesvraag: Welke dranken komen terug in jouw boek? Wat is de oorsprong van deze dranken? 

 Het gezegde 'Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet' wordt uitgelegd in het verhaal over 'De aardappelkoning' 

op bladzijde 16. 

Leesvraag: Komen er gezegden voor in jouw boek? Wat betekenen ze? 

 Lees het verhaal 'Waarom Engelsen liever azijn over hun friet doen dan mayonaise' op bladzijde 20 voor. De 

schrijver vertelt je dat ze niet zeker weten of het verhaal waar is. 

Leesvraag: Hoe weet je zeker dat het verhaal in jouw boek waar is? Of hoe weet je dat het zeker niet waar is? 

 Nederlanders worden in het buitenland gezien als zuinig. Lees het verhaal 'zuinig' op bladzijde 24 voor. Zijn 

jullie het eens met dit beeld van de Nederlanders? Waarom wel/niet? 

Leesvraag: Lees jij kenmerken van de Nederlandse zuinigheid in jouw boek? 

 Duur. Lees het verhaal 'Kostbare krokussen' op bladzijde 50 voor.  

Leesvraag: Wat is het duurste waarover in jouw boek geschreven is? 

 Wijze les. Lees het verhaal 'Blauwe-vinvisboter' op bladzijde 58 voor. Kunnen de kinderen de wijze les 

voorspellen?  

Leesvraag: Welke wijze les kun je uit jouw boek halen? 

 Wie vertrouw jij meer? Lees het verhaal 'Blauwe vinvisboter' op bladzijde 58 voor.  

Laat de kinderen antwoord geven op de vraag. 

Leesvraag: Geef ons 2 personages uit jouw boek. Wie vertrouwen wij meer? 

 De per ongelukste ontdekking ooit. Lees het verhaal 'De per ongelukste  

ontdekking ooit' op bladzijde 64 voor. Gaat er bij jou wel eens iets per  

ongeluk? Is dat meestal iets positiefs of iets negatiefs? 

Leesvraag: Wat gaat er per ongeluk in jouw boek? 

 Lees het verhaal 'Graaf Sandwich' op bladzijde 99 voor. De titel van het  

boek is 'Graaf sandwich en andere etenswaardigheden' en in dit verhaal  

lees je over Graaf sandwich.  

Leesvraag: Komt de titel terug in jouw boek? Lees een stukje voor. 

 


