
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Pedro de cavia wordt verkocht. Mitzi, Nelson, Bongo, Koko 

en Gertrude weten zeker dat Pedro opgegeten gaat 

worden en willen hem redden. Maar hoe moeten ze dat 

doen? Ze gaan hem met zijn allen zoeken. Hier begint het 

grote avontuur, want behalve Bongo zijn ze eigenlijk nog 

nooit verder gekomen dan Tommy’s dierenparadijs. Wat 

een drukte in de stad, hoe vinden ze Pedro en hoe komen 

ze aan eten en waar moeten ze slapen? 

Ze denken dat ze Pedro hebben gevonden. Oeps dit is hem 

niet. Eigenlijk wil de dierenbende nog maar één ding. Weer 

terug naar Tommy’s dierenparadijs. Gaan ze terug of toch 

nog verder zoeken naar hun vriend Pedro? 

 

 Lees bladzijde 32 ‘Voor de verkoopbalie stond…’ t/m ‘…houden van cavia’s!’’ voor. Mitzi had het 

gevoel dat er iets ergs gebeurden en ook Nelson had opeens een vreemd gevoel in zijn buik. 

Leesvraag: Voelen ze het in jouw boek ook als er iets gaat gebeuren? En waar voelen ze dat 

dan? 

 Bongo is de enige van de dieren die de mensentaal verstaat. Lees bladzijde 34 ‘Tot Nelson er 

op zeker…’ t/m bladzijde 36 ‘…wel de taal van de mensen.’ voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die als enige een taal verstaat of spreekt? 

 De dieren waren nu vrij, maar eigenlijk vonden ze het niet leuk meer. Lees bladzijde 64 ‘De 

dieren stonden hier…’ t/m bladzijde 65 ‘…heel, heel veel eten.’ voor. 

Leesvraag: Komt het in jouw boek ook voor dat ze iets doen, maar wat eigenlijk niet zo leuk 

is als dat ze dachten? 

 Elk dier heeft zijn eigen lettertype wanneer het iets zegt.  

Lees bladzijde 85 voor met de juiste intonatie. 

Leesvraag: Zoek een stukje in je boek waar verschillende  

dieren/personen aan het woord zijn. Lees dit zo voor dat we  

kunnen horen dat het om verschillende dieren/personen gaat. 

 


