
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Polly vindt een tas in een weiland, met daarin twee krachtkristallen. 

De kristallen willen dat Polly naar de oude molen gaat, maar daar 

wil ze zelf helemaal niet heen. Ze krijgt zelfs een nachtmerrie over 

de molen. Als de kristallen Polly toch naar de molen laten gaan, 

komt ze ook nog meneer Gom tegen. Voordat ze bij de molen 

aankomt, bedenkt ze wat ze eigenlijk aan het doen is en vertrekt ze 

naar oma. Polly lijkt alleen iedere keer bij de molen uit te komen, in 

plaats van bij oma. Zal het Polly lukken om bij oma te komen? En 

wat heeft meneer Gom met de krachtkristallen en de molen te 

maken? 

 In het verhaal wordt een taalgrapje gemaakt. Allerlei letters h en e ontbreken in 't rond. Lees 

bladzijde 14 ‘Plotseling klonk er…‘ t/m bladzijde 15 ‘…rond - complete chaos.‘ voor. Wat is de 

grap? 

Leesvraag: Worden er in jouw boek ook taalgrapjes gemaakt? 

 De tas was aangevreten door insecten en pompoenen. Dat laatste kan natuurlijk niet, want 

pompoenen leven helemaal niet en kunnen daarom ook geen tas aanvreten. Lees bladzijde 16 

‘Hé, Johnnie, ik…‘ t/m bladzijde 17 ‘…op een heuveltje.‘ voor. 

Leesvraag: Komen er in jouw boek dingen tot leven die eigenlijk niet echt leven? 

 In het oude weiland schoot een veldmuis naar beneden, greep met zijn scherpe klauwen een 

kerkuil en vloog ervandoor. Dat klinkt niet als iets wat echt zou kunnen gebeuren. Lees 

bladzijde 24 ‘Toen ze geluidloos…‘ t/m bladzijde 27 ‘…spookachtig roze-wit licht.‘ voor. 

Leesvraag: Zijn er in jouw boek dingen die in het echt niet zouden  

kunnen gebeuren? 

 De stenen hebben Polly in de verkeerde richting gestuurd en nu  

staat ze bij de molen, in plaats van bij oma. Lees bladzijde 37  

‘Ja, het was…‘ t/m bladzijde 40 ‘…naar het stadje.‘ voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die een ander  

misleid? 


