
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Lotje gaat haar kerstboom versieren. Het is een koude 

kerstnacht. Tijdens het al haar bezigheden wordt ze 

steeds gestoord door iemand die op de deur klopt. Zo 

wordt het langzamerhand drukker en drukker in Lots 

huis. Zal het haar lukken om op tijd de kerstboom 

versierd te hebben? 

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. 

* Wat is Lotje het heksje op de kaft aan het doen? 

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. 

* Lotje is een heksje die haar kerstboom gaat versieren. 

* Kerstmis vier je niet alleen, maar gezellig samen met anderen 

Tijdens het lezen: 

* Tijdens het verhaal komt er vier keer de zin Klop, klop, klop Hierna wordt een vraag gesteld. Zoals: Oei, zou dat de 

kerstheks al zijn? Voorspel met de kinderen wat er zal gaan gebeuren. 

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het verhaal zo min 

mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het 

verhaal. 

Na het lezen, maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* Hoe zou jij je voelen als de kerstballen breken? 

* Stel dat de kerstheks Kleintje niet had gebracht, hoe zou dan Lotje haar kerstfeest  

gegaan zijn? Hoe zou ze zich dan voelen? 

* Waarom kwamen er zoveel bezoekers bij Lotje? 

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de  

woordenschat te vergroten: 

* Met behulp van de illustraties: schuilen. 

* Uitleggen met andere woorden: ijzig koud, bibbergierekoud. 

* Door de woorden voor te doen met het boek: voortmaken, traag. 

 


