
 MINI LEESLES 

LESKAART 
André en Valentina gaan bij opa op bezoek. Laika de hond 

wil spelen, maar daar heeft Valentina geen tijd voor: 

''Waf, woef!' blaft Laika druk. Ze rent de tuin in. 'Woef, waf!'  

Valentina schudt haar hoofd. 'Laika, loop jij toch naar de 

maan. 

Ik heb nu écht geen tijd om met je te spelen.' 

Even later horen ze een wild geraas. Snel rennen ze naar 

buiten en wat blijkt? Laika gaat er vandoor in de raket! Ze 

moeten Laika redden, maar hoe doe je dat zonder raket? 

Gelukkig weet André daar wel een oplossing voor! Zal het 

André, Valentina en Astromuis lukken om Laika te redden? 

 

Voor het voorlezen: 

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je 

kan dit doen door vragen te stellen over de kaft. 

* Waar zal de raket heen gaan? 

* Waarom zouden ze op zoek naar Laika zijn? 

* Waar is Laika? 

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot 

zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. 

* Laika zit in de raket en gaat er vandoor. 

* André, Valentina en Astromuis staan op de kaft. 

Tijdens het lezen: 

* 'Laika, loop jij toch naar de maan.' Wat bedoelt valentina hiermee? Moet Laika echt naar de maan lopen? 

* Hoe bouw je een raket? 

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt  

dat kleuters de juiste informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo  

groot mogelijk wordt. 

Na het lezen: 

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* Wat bedoelde Valentina echt toen ze zei 'Laika, loop jij toch naar de maan'? 

* Wat heb je allemaal nodig om een raket te maken? 

* Wat zullen de vriendjes van mars met alle onderdelen doen? 

 


