MINI LEESLES
LESKAART

In dit boek lees je over het ontstaan van de Nederlandse taal, over de
boekdrukkunst en over het ontstaan van het woordenboek dat we nu
kennen als ‘De dikke van Dale’. Ook komen er in dit boek andere talen
voorbij. Talen waaruit er woorden in het Nederlands terecht zijn
gekomen, maar ook talen waarbij woorden uit het Nederlands
gebruiken. Duidelijk wordt dat dit voor een groot deel te maken
heeft met de bezettingen in verschillende landen, want: ‘Wie de baas
is, bepaalt de taal’.
Je leert over de spelling en de werkwoordspelling. Wist je dat je
hiervoor ook ‘de bromvliegzwaan’ als ezelsbruggetje kunt gebruiken?
En dat de Nederlandse taal steeds een beetje anders wordt?















Door Linda:
Clarisse is verliefd op Jan. Jan gaat kijken of ze op hem heeft gewacht. Lees op bladzijde 37 ‘Of Jan
wil…‘ t/m bladzijde 39 ‘…het boek Genesis‘. voor. Ben jij weleens verliefd geweest?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die verliefd is?
Op Knuppelvrijdag denken de Friezen aan wat er lang geleden op die dag gebeurde. Zo zijn er een
heleboel feesten en dagen waarbij aan gebeurtenissen uit het verleden wordt gedacht. Lees op
bladzijde 53 ‘Het verhaal van…‘ t/m bladzijde 55 ‘…november aan Kneppelfreed‘. voor.
Leesvraag: Komt er in jouw boek een speciale dag voor?
Als een woord twee of meer betekenissen heeft, dan noemen we dat een homoniem. Lees op
bladzijde 65 ‘De schilder gaf…‘ t/m ‘…oor is afgebroken!‘ voor.
Leesvraag: Staan er in jouw boek homoniemen? Kun jij homoniemen bedenken?
Christoffel kent geen Nederlands en doet er alles aan om de taal te leren. Hij maakt zelfs een
woordenboek. Lees op bladzijde 81 ‘Niet veel later…‘ t/m bladzijde 83 ‘…gedichten en verhalen‘. voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een andere taal spreekt of leert?
Door Beau:
Woorden die je om kunt draaien en dat er dan nog steeds hetzelfde staat,
noem je een palindroom. Lees op bladzijde 34 ‘Lezen is in, ezel’. voor.
Leesvraag: Lees samen met je schoudermaatje in je leesboek en kijk of
daar ook palindromen in staan.
Een zin of een woord die alleen voor moedertaalsprekers makkelijk uit
te spreken is, noem je een sjibbolet. Lees op bladzijde 50 ‘Sjibbolet’.
voor. Leesvraag: Lees nu in je eigen leesboek en kijk of daar ook
een sjibbolet in staat.
Het husselen van een woord of zin in een andere volgorde, noem je
een anagram. Lees op bladzijde 58 ‘Anagram, een spel met letters’.
voor. Leesvraag: Kun jij van je eigen naam ook een anagram maken?

