
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Waarom Een eerste vraag-antwoordboek voor kinderen 

van 5 tot 8 jaar geeft antwoord op vragen die 

nieuwsgierige kinderen hebben. Het boek heeft 6 

hoofdstukken waarin tien vragen worden beantwoord die 

je kunt hebben over; als het badtijd is, in de supermarkt, als 

het bedtijd is, als ik buiten ben, in de keuken en over 

boerderijdieren. Elk hoofdstuk sluit af met weetjes. 

Ben je nieuwsgierig naar hoe dieren zich schoonmaken, 

waarom je maag knort of waarom de deur in de 

supermarkt vanzelf opengaat als je aan komt lopen, dan 

krijg je daarop antwoord als je dit boek leest. 

 
 Bij mini leeslessen over informatieve boeken is het van belang dat kinderen weten wat een 

inhoudsopgave is. Je kunt een paar vragen uit de inhoudsopgave voorlezen en vragen of ze willen 

stemmen waar ze antwoord op willen horen. Geef na de stemming aan op welke bladzijde de vraag 

staat. Laat zien dat je dat met behulp van de inhoudsopgave makkelijk kunt vinden. 

Leesvraag: Heeft jouw boek ook een inhoudsopgave? Wat kom je te weten? 

 Waarom moet ik tanden poetsen? Lees de tekst op bladzijde 12 en 13 in het kader voor en bekijk de 

illustraties. Praat even door met de kinderen over hoe dieren hun tanden schoonhouden? 

Leesvraag: Moeten de personen in jouw boek ook iets doen om gezond te blijven? 

 Waarom ruikt het hier zo lekker? Lees de tekst op bladzijde 36 en 37 in het kader voor en praat met de 

kinderen over allerlei geuren die ze buiten en binnen tegen kunnen komen. Wat vind je lekker ruiken 

en wat niet? Is dat voor iedereen hetzelfde? 

Leesvraag: Kom je in jouw boek ook een beschrijving van een geur tegen? 

 Waarom nemen sommige mensen hun tas mee? Lees de tekst op bladzijde 48 en 49 in het kader voor 

en ga in gesprek over afval en hergebruik. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iets te lezen over het milieu? 

 Keukenweetjes. Lees de middelste tekst op bladzijde 118 voor en praat  

over hoe mensen vroeger eten konden bewaren.  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek ook dingen die zich in het  

verleden afspelen? 

 Waarom slapen paarden rechtop? Lees de tekst op bladzijde  

132 en 133 in het kader voor en praat over hoe dieren slapen.  

Wat is het verschil tussen de verschillende dieren. Welke dieren  

hebben dezelfde reden om rechtop te slapen net als de paarden? 

Leesvraag: Kom je in jouw boek ook iets tegen wat je eerst niet wist? 

 


