MINI LEESLES
LESKAART
Het is kerstavond en Fritz en Marie wachten op hun ouders
om te mogen kijken wat er onder de kerstboom ligt. Elk
jaar maakt hun oom Drosselmeier iets speciaals met
kerstmis. Wat zou het dit jaar zijn?
Eindelijk mogen ze kijken, Marie ontdekt een vreemd
uitziende Notenkraker. Maar wat gebeurt er? ’s Nacht komt
hij tot leven! Marie ziet het gevecht tussen de
Zevenkoppige Muizenkoning en het andere speelgoed. Ze
wordt meegenomen naar een wereld van suikerkastelen,
gouden dolfijnen, de reus Lekkerbek en nog veel meer
moois. Alleen gelooft niemand haar. Zou Marie dit dan
toch dromen?










De Notenkraker is net zoals oom Drosselmeier niet echt heel knap. Toch is Marie verliefd op
de notenkraker. Lees bladzijde 17 ‘Marie kon nog geen…' t/m bladzijde 19 ‘…die altijd lachten.’
Leesvraag: Komt het in jouw boek ook voor dat er mensen lief gevonden worden die niet
heel knap zijn?
Lees bladzijde 31 ‘Marie was niet bang…' t/m bladzijde 32 ‘…naar hun hol had gejaagd.’ Marie
was toch wel bang voor de Muizenkoning.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand ergens bang voor?
Niemand gelooft Marie, ze denken dat het komt door de ‘wondkoorts’ dat Marie gelooft dat
het speelgoed tot leven kwam. Lees bladzijde 48 'Toen Marie wakker werd…' t/m bladzijde 51
‘…Wat zeg jij nu allemaal, Marie?’ voor.
Leesvraag: Wordt jouw hoofdpersoon geloofd bij alles wat hij zegt?
Oom Drosselmeier vertelt een verhaal. Lees bladzijde 54 ‘Toch is
Notenkraker nog…' t/m bladzijde 55 ‘…Oom Drosselmeier stak van wal.’
Leesvraag: Dit is een verhaal in een verhaal. Bestaat jouw boek uit
één verhaal of wordt er in jouw boek ook een verhaal in een
verhaal verteld?
Pierlepat, de dochter van de koning en de koningin, werd heel
lelijk door de aanraking van vrouw Muizerink. Lees
bladzijde 68 ‘Pierlepat werd wakker…' t/m bladzijde 71
‘…van prinses Pierlepat kon herstellen.’
Leesvraag: Moeten ze in jouw boek ook naar iets op zoek
om een probleem op te lossen?

