
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In De belangrijke encyclopedie van mijn wereld wordt gekeken naar 

de wereld waarin het kind leeft. Het begint heel klein, bij het kind 

zelf, door te kijken naar het lichaam, gevoelens, familie, vrienden en 

huisdieren.  

In het volgende hoofdstuk wordt er een kijkje genomen in de 

wereld om het kind heen en leer je van alles over tijd, de kalender, 

beroepen, geld, energie en sociale media. 

Bij ieder volgend hoofdstuk wordt het kijken naar de wereld een 

stukje groter gemaakt, door te kijken naar mensen en hun cultuur, 

de wijde wereld en de natuur om ons heen. 

Het boek wordt afgesloten met een reis om de wereld, waarin 

aandacht is voor bijzondere bezienswaardigheden van over de hele 

wereld.  

 
 Sommige gevoelens zijn fijn en andere gevoelens zijn minder fijn. Lees bladzijde 22 en 23 

'Hoe voel ik me?' voor. 

Leesvraag: Hoe voelt de hoofdpersoon in jouw boek zich? 

 Iedereen is weleens ergens bang voor. Als je heel erg bang bent voor één bepaald ding, dan 

noem je dat een fobie. Lees bladzijde 24 en 25 'Angst is natuurlijk' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand met een fobie? 

 Er zijn veel verschillende manieren van pesten. Pesten voelt niet fijn, het is niet leuk. Lees 

bladzijde 48 en 49 'Pesten is...' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die pest of gepest wordt? 

 Veel mensen gaan ieder jaar op reis naar een ander land om vakantie te  

vieren of voor hun werk. Lees bladzijde 70 en 71 'Op vakantie' voor.  

Ben jij weleens op reis geweest naar een ander land? 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die op reis gaat? 

 Op de aarde leven een heleboel verschillende dieren. Dieren  

worden onderverdeeld in zes grote groepen; zoogdieren,  

vogels, vissen, reptielen, amfibieën en geleedpotigen. Dat  

helpt om de verschillen en overeenkomsten tussen dieren te  

zien. Lees bladzijde 156 en 157 'Dieren' voor. 

Leesvraag: Komen er in jouw boek dieren voor? Weet je bij  

welke groep dit dier hoort? 

 


