
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In de stad komt er een grote aanval van de Rilbibberbrutelaartjes! 

Zij proberen alle kinderen ziek temaken. De Gorgel Bobba doet 

zijn best om Melle te beschermen, maar helaas wordt Melle toch 

ziek. Bobba komt samen met de andere Waakgorgels in actie om 

Melle beter te maken en de Rilbibberbrutelaartjes te verslaan. 

Gaat het ze lukken? Je leest het in dit spannende prentenboek! 

Het boek heeft geen paginanummers, ik ben begonnen met tellen vanaf de pagina met de eerste tekst.  

 De Gorgels hebben gehoord dat er een aanval van de Rilbibberbrutelaartjes komt; ze moeten in de 

tegenaanval! LLees bladzijde 1 ‘Het was een…’ t/m bladzijde 2 ‘… te gaan waken.’ voor. Op de eerste pagina 

is het al meteen spannend. De schrijver heeft ervoor gekozen om het weer daarbij te laten passen. Het 

stormt en regent. Leesvraag: Waar wordt in jouw boek het weer of de omgeving veranderd zodat het past 

bij de sfeer van het boek? 

 Lees bladzijde 1 ‘Het was een…’ t/m bladzijde 2 ‘… te gaan waken.’ voor. Bobba en de andere Gorgels 

gebruiken gekke zinnetjes zoals: ‘of-niet-of-wel’. 

Leesvraag: Gebruiken er in jouw boek personen ook aparte woordjes? 

 Limoni en Melle hebben superogen. Hierdoor kunnen ze de Gorgels goed zien. Lees bladzijde 3 voor. 

Leesvraag: Hebben er personen in jouw boek een superkracht of talent? 

 Lees bladzijde 3 ‘Limoni hield ook…’ t/m bladzijde 3 ‘…begon te grommen.’ voor. Melle wordt door Bobba 

Kleine Krulman genoemd omdat hij klein is, krullen heeft en een jongeman is. 

Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon een bijnaam? En waarom wordt hij/zij zo genoemd? 

 De gorgels beschermen de kinderen tegen van alles. Lees bladzijde 4 ‘Een gigantische golf…’ t/m bladzijde 4 

‘…uit het raam.’ voor. Nu worden ze beschermd tegen de Rilbibberbrutelaartjes. 

Leesvraag: Worden er personen in jouw boek beschermd? Op welke manier?  

En waartegen? En door wie? Lukt het om ze te beschermen? 

 Lees bladzijde 6 ‘Weer klonk buiten…’ t/m bladzijde 6 ‘…in zijn mond’. voor.  

De Gorgels beschermen de kinderen tegen de ziekte (de griep) die de  

Rilbibberbrutelaartjes brengen. Leesvraag: Is er een persoon in jouw  

boek ziek? Hoe wordt hij/zij beter gemaakt? 

 Op bladzijde 15 en 16 zie je goed hoe de plaatjes passen bij de tekst.  

Lees bladzijde 15 voor ‘In de grote…’ t/m bladzijde 15 ‘…van zijn  

Mensenkind’. voor. Leesvraag: Op welke manier passen de plaatjes in  

jouw boek bij de tekst? 

 Deze schrijver heeft meer boeken geschreven over de Gorgels.  

Sommige zijn prentenboeken en sommige zijn echte leesboeken.  

Lees het hele boek voor. 

Leesvraag: Komt jouw boek ook uit een serie? Heb je er meer van  

gelezen? Zijn het allemaal dezelfde soort boeken? Waarin verschillen ze? 

 


