MINI LEESLES
LESKAART
Columbus wil graag via het Westen, over zee, Indië bereiken. Er
zijn alleen weinig mensen die hem geloven dat dit kan.
Eindelijk mag hij met drie schepen gaan proberen. Gaan alle
schepen het einddoel halen? En is het land wat ze bereiken
eigenlijk wel Indië? Reis mee met Columbus en ontdek hoe het
er in die tijd aan toe ging.
Maak zelf een kompas, een morsecode een Jakobsstaf of andere
dingen die ze in de tijd van Columbus gebruikten.


Columbus probeert de adviseurs van koningin Isabella te overtuigen om schepen te krijgen
om naar Indië te varen. Lees hoofdstuk 3 bladzijde 18 ‘Een aangepast plan…’ t/m bladzijde 21
‘…mij kunnen zijn.’ voor. Heb jij dat wel eens dat als de ene manier niet lukt, je het op een
andere manier probeert.
Leesvraag: Gebeurt het in jouw boek ook dat als ze er op een andere manier naar kijken het
wel lukt?



Het is handig om op te schrijven hoe iets precies gebeurt, zodat iemand anders, maar ook
jijzelf, daarvan kan leren. Columbus hield daarom een logboek bij. Lees bladzijde 34 ‘Hij pakt
zijn…’ t/m bladzijde 35 ‘...daar wordt voorgezet.’ voor. Schrijf jij ook wel eens iets wat je niet
wilt vergeten op in een schrift, dagboek of iets anders?
Leesvraag: Houdt jouw hoofdpersoon ook een logboek of dagboek bij?



Tegenwoordig geven we onder andere berichten door via de mobiele telefoon, vroeger
deden ze dat met vlaggen. Lees hoofdstuk 7 bladzijde 37 ‘Waar blijft Martín...’ t/m bladzijde
39 ‘…jou daar uitspookt.’ voor. Op welke manier geef jij berichten door?
Leesvraag: Op welke manier geven ze berichten in jouw boek door?



Columbus kende de taal van de Indianen niet, hij probeerde
met gebaren duidelijk te maken wat hij bedoelde. Lees
hoofdstuk 14 bladzijde 67 ‘In gesprek met…’ t/m bladzijde 70
‘…richting het zuiden.’ voor.
Leesvraag: Hoe zou jouw hoofdpersoon iets duidelijk maken
als iemand anders hem niet begrijpt?

