MINI LEESLES
LESKAART

Op een gewone middag, krijgt Twan van een vreemde oude man
een sprookjesboek in zijn handen geduwd. Dezelfde avond leest
Twan een verhaal uit het sprookjesboek voor aan zijn kleine zusje
Nora. Voor ze het weten worden ze door het boek opgeslokt en
belanden ze in Sprookjesland.

Twan blijkt een Heldenziel te hebben en Boekmeester van het boek
te zijn. Al gauw horen ze van een van de dwergen van Sneeuwwitje
dat een goede fee de sprookjes betoverd heeft. Ze zijn bevrijd van
hun eigen sprookje en leiden hun eigen leven. Zo spelen Roodkapje
en Hans en Grietje tikkertje en lust de Heks geen kinderen meer.
Niet alle sprookjesfiguren zijn blij met dit nieuwe leven...
Plotseling is het zusje van Twan ontvoerd! In zijn zoektocht naar zijn
zusje komt Twan veel sprookjesfiguren tegen die hem soms wel,
maar soms ook niet helpen. Lukt het Twan om zijn zusje op te
sporen en te redden? Lees dan snel Paniek in sprookjeland om hier
achter te komen!










De schrijfster begint het boek in het eerste hoofdstuk op een mysterieuze manier waardoor je meteen
nieuwsgierig gemaakt wordt naar het verdere verhaal. Lees bladzijde 9 'Om je alles...' t/m bladzijde
11 '...en fietste weg' voor.
Leesvraag: Hoe start de schrijver jouw verhaal? Maakt hij je meteen nieuwsgierig? Verklapt hij alles al?
Of wordt het verhaal rustig opgebouwd?
Om elkaar te bereiken gebruiken ze in Sprookjesland inkt en een veer en versturen ze de brief met een
postduif. Lees bladzijde 51 'Simon woonde vlak...' t/m bladzijde 52 '...konden eindelijk gaan' voor.
Leesvraag: Hoe wordt er in jouw boek gecommuniceerd met elkaar?
Twan wordt heel zenuwachtig. Hij gaat namelijk met Duimpje mee in de zevenmijlslaarzen. Lees
bladzijde 94 'Ik was zenuwachtig...' t/m bladzijde 96 '...in de mist' voor.
Leesvraag: Is er iemand in jouw boek zenuwachtig? Zo ja, waarom?
De ontvoerder heeft een gemeen plannetje. Hij gebruikt Nora om de
sprookjes weer terug te zetten naar hoe ze vroeger waren. Lees
bladzijde 122 'In de kronkelige...' t/m bladzijde 126 '...liepen snel
verder' voor.
Leesvraag: Wie heeft er bij jou een (gemeen) plannetje?
Nora is ontvoerd en daarna omgetoverd in een konijn. Lees bladzijde
140 'Duimpje zou op...' t/m bladzijde 142 '...ik zo'n schijterd' voor.
Leesvraag: Wordt er in jouw boek iets of iemand betoverd?

