
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Het boek bestaat uit vier verschillende verhalen. 

De spin die het te druk had geeft op geen enkele vraag antwoord. Ze heeft 

het namelijk te druk met het maken van haar web. Zal het de spin lukken 

om haar web af te maken of zal ze zich toch laten afleiden? 

De krekel die niet kon tsjirpen is een hele stille krekel. Verschillende dieren 

begroeten hem, maar hij kan geen geluid terug maken. Op een dag 

ontmoet hij een andere krekel, zal zij hem ooit kunnen horen? 

De knappe kniptor is een tor die op zijn rug terecht komt. Het lukt hem 

maar niet om zichzelf weer om te draaien. Een oude wijze tor laat hem zien 

hoe hij dit moet doen, dat lijkt erg makkelijk. De jonge kniptor probeert 

het, maar komt weer op zijn rug terecht. Hij geeft niet op en blijft proberen. 

Zal het hem lukken om weer op zijn pootjes terecht te komen? 

Het eenzame vuurvliegje flitst met zijn lichtje op zoek naar andere 

vuurvliegjes, maar die vindt hij niet. Wel vindt hij een lamp, een auto, 

vuurwerk en allerlei andere lichtjes. Zal hij ooit de andere vuurvliegjes 

vinden? 

 

– Enkele interactieve vragen bij alle 4 de verhalen zijn: 

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 

 Welk dier zie je? 

 Waarom staat dit dier bekend? 

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. 

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: 

 Welke les heeft dit dier geleerd?  

 Waar is dit dier goed in? 
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