
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In De boekenbus kom je verschillende versjes over 

reizen en vervoer tegen. De boekenbus is te laat, 

maar waarom? Hij blijkt een lekke band te hebben, 

nou daar weten verschillende mensen wel raad mee. 

Echter is het de vraag of die raad wel zo'n succes is... 

Met rolschoenen kun je lopen, hollen en rollen, maar 

soms krijg je natte sokken. Hoe dat kan? Dat lees je 

in het versje rolschoenen. 

Ken je die schotels aan bomen in het bos? Wist je 

dat dat ufo's zijn? 

 

 Binnenkant omslag: 

o Zoek stenen/takjes en maak hier voertuigen van, net als de voorbeelden binnenin het omslag. 

  Boekenbus: 

o Bedenk zelf een nieuw rijmpje bij de boekenbus. Welk beroep kies jij? 

o Teken de boekenbus, hoe ziet die eruit? 

 Wolken: 

o Ga op een dag met losse wolken naar buiten en laat de kinderen de lucht in staren. Zien ze een wolk die 

ergens op lijkt? Maak er met een iPad of telefoon een foto van. 

Print deze foto's uit en laat de kinderen hun idee afmaken. 

Eventueel kun je ook plaatjes van wolken op internet zoeken. 

 Soorten wagens: 

o Maak zelf een gedicht in een vorm. Bijvoorbeeld een gedicht over auto's in de vorm van een auto, een 

gedicht over honden in de vorm van een hond. 

Bedenk eerst waar je gedicht over gaat. Schrijf dan het gedicht. Tekenvervolgens het figuur licht met 

potlood. Tevreden? Schrijf dan het gedicht op de lijnen en gum het figuur uit. 

 Speelgoedauto's telversje: 

o Bedenk een telversje bij jouw boek. Waarmee tel je? 

o Tel mee met het versje. Kunnen de kinderen nog meer coupletten  

bedenken? 

 Op vakantie: 

o Welke dingen die jouw ouders doen, zou jij wel eens willen doen?  

Of zijn er dingen die de personages uit jouw boek doen, die jij wel  

zou willen doen? Vertel/schrijf erover. 

 Trekken: 

o Welke rollen zijn er omgekeerd in jouw boek? Of zou je om  

kunnen keren? Hoe zou dat zijn? 

 


