
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Emma wil graag in de ruimte wonen. Ze probeert contact te krijgen met het buitenaards leven door 

met haar zaklamp te knipperen. Een ruimtewezen ziet haar signaal en ze mag mee in het 

ruimteschip. 

Op de computer ziet ze dat haar ouders haar missen. Ze besluit om terug te gaan naar aarde. Vanaf 

aarde wil ze contact blijven houden met haar buitenaardse vriend. 

Helaas krijgt ze geen contact, wat ze ook probeert met radiogolven, elektrische signalen, licht en 

geluid. Zou ze haar buitenaardse vriend ooit terug zien? 

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 zie je op de kaft? 

*Hoe voelt het meisje zich? 

*Wat denk je dat er boven haar hoofd staat? 

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.   

*Emma is een meisje. Ze zit op een grote steen, die ze haar sterrenrots noemt. Ze probeert met haar zaklamp contact te krijgen 

met ruimtewezen. Boven haar hoofd bevindt zich een ruimteschip. Het licht van het ruimteschip schijnt op haar. 

Tijdens het lezen: 

* Na de zin ‘Ze zag haar vader en moeder, die haar zochten in het bos.’ bedenk je met de kinderen wat Emma nu zou gaan doen. 

* Na , hoorde ze een bezorgd stemmetje… vraag je wie er wat tegen Emma zegt en wat zou hij zeggen. 

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: 

* Wat bedoelt de schrijver met ‘de magie is al die tijd op aarde geweest’? 

* Hoe zou de familie van Emma zich voelen en waar zouden zij denken dat Emma is geweest? 

* Zou jij dezelfde beslissingen nemen als Emma? 

* Geloof jij dat er buitenaards leven bestaat? 

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te  

vergroten: 

* Met behulp van de illustraties: radiogolven, heelal, buitenaardse wezens 

* Uitleggen met andere woorden: elektrische signalen, nachtelijke hemel, betoverende,  

twinkelende, fonkelende sterren, magie 

 


