
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In de chocoladefabriek van Meneer Konijn worden 

chocolade-eieren gemaakt. De kippen werken erg hard 

om de eieren te leggen. Meneer Konijn verdient heel veel 

geld, maar hij vindt het niet genoeg. Hij wil dat de kippen 

nog harder werken, zodat hij nog meer geld kan 

verdienen. Hierdoor gaat er van alles mis. Zal het de 

kippen lukken om meer eieren te leggen? Kan Meneer 

Konijn hierdoor meer geld verdienen? 

– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn: 

Voor het voorlezen: 

* De kippen staan met borden in hun handen. Ze zijn niet blij. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? 

* Lees de tekst op de achterkant voor. In de chocoladefabriek worden chocolade-eieren gemaakt. Heb jij een idee 

hoe ze dat doen? 

* Wat zie je op de binnenkant van de kaft gebeuren? Wat zijn de kippen aan het doen? 

Tijdens het lezen: 

* Op pagina 3 en 4 zie je de chocoladefabriek van meneer Konijn. Hoe worden de chocolade-eieren gemaakt? Wie 

controleert de kwaliteit? 

* Op pagina 7 en 8 zie je dat het helemaal mis gaat doordat meneer Konijn meer eieren wil verkopen. Wat gaat er 

allemaal mis? Wat gebeurt er? 

* Op pagina 11 is er van alles aan de hand met de eieren. Welke fouten kun jij allemaal ontdekken? 

Na het lezen: 

* Meneer Konijn doet heel naar tegen de kippen omdat hij graag meer geld wil verdienen.  

De kippen moeten harder werken en mogen niet op vakantie. Lukt het om daardoor meer geld te verdienen? 

* De kippen zijn het niet met de plannen van meneer Konijn eens en gaan staken. Wat doen de kippen als ze gaan 

staken? Ben jij het weleens niet met iemand eens? Wat doe je dan? 

* Meneer Konijn denkt dat hij alles wel alleen kan, maar dat heeft hij verkeerd.  

Alles gaat helemaal mis. Hij heeft echt de kippen nodig. Wat doet hij om te  

zorgen dat ze terugkomen? Samen kun je meer dan alleen. Met wie kun jij  

goed samenwerken? 

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de  

woordenschat te vergroten: 

* Met behulp van de illustraties: legkippen, controleert, staken. 

* Uitleggen met andere woorden: recept, verpakt, kwaliteit, eisen,  

bedorven, prutser, rauwkost. 

 


