MINI LEESLES
LESKAART
Dit is het derde deel van de serie Scouts in actie en heet
De vuurproef. In dit deel proberen Lau, Luuk en Laila om bij
de scoutingclub het insigne kampvuur te halen.
Ondertussen zijn er in de stad meldingen van kleine
brandjes.
Lau gaat samen met zijn vrienden op onderzoek uit om de
dader te vinden. Een bezoekje aan de brandweerkazerne
samen met de scouting levert een belangrijke aanwijzing
op! Lukt het ze om de dader te vinden? Lees het boek
Scouts in actie, De vuurproef om hier achter te komen.











De scouts krijgen een examen waarbij ze op een veilig manier een vuurtje moeten kunnen
stoken. Lees bladzijde 9 'Gaan wij soms...' t/m bladzijde 13 '...halen zeker weten' voor.
Leesvraag: Zijn er in jouw boek toetsen of examens?
Lau is beste vrienden met de tweeling Luuk en Laila. Lees bladzijde 32 'Grapje... grapje? Nou...'
t/m bladzijde 34 '...komt hij thuis' voor.
Leesvraag: Wie zijn er in jouw boek beste vrienden?
Lau wordt door de jongens in zijn klas beschuldigd van het stichten van de brandjes. Lees
bladzijde 35 'Om precies twee...' t/m bladzijde 36'...naar die container' voor.
Leesvraag: Krijgt iemand in jouw boek ergens de schuld van? En is het terecht?
Jelmer vertelt over een pyromidomaan. Hij legt uit dat dit iemand is die
graag iets in de brand steekt. Later wordt verteld dat het gaat om een
pyromaan. Lees bladzijde 46 'Vannacht was er...' t/m bladzijde 46
'...Mauritsstraat, goed onthouden' voor. Leesvraag: Welke moeilijke
woorden komen er in jouw boek voor? En wat betekenen ze?
De scouts mogen iets heel spannends en engs doen. Ze mogen
in het bakje zitten van de hoogwerker van de brandweer! Lees
bladzijde 53 'Willem kijkt op...' t/m bladzijde 55 '...door de kou'
voor. Leesvraag: Wat voor spannends of engs doen de
hoofdpersonen in jouw boek?

