MINI LEESLES
LESKAART

De Bijbel. Een boek vol fascinerende verhalen die lang geleden
hebben plaatsgevonden. Vertellingen over mensen die advies
krijgen van God of een bepaalde weg hebben gevolgd samen met
God. Verhalen over heldhaftige moeders, leiders, mensen die
moeten vluchten, barre tochten, verschillende volkeren, vreemde
ontmoetingen, veroveringen van landen en familieproblemen. Dit
en nog veel meer onderwerpen lees je in de vijftig Ongelooflijke
Bijbelverhalen.

•

Scan de inhoudsopgave van het boek in en laat deze op het digibord zien. Bespreek het doel
een inhoudsopgave in een leesboek.
Leesvraag: Heeft jouw leesboek een inhoudsopgave? Naar welk verhaal in Ongelooflijke
Bijbelverhalen ben je benieuwd? Naar welk hoofdstuk uit je eigen leesboek ben je
nieuwsgierig?

•

In dit stukje lees je dat Adam en Eva eten van een verboden vrucht. Lees bladzijde 18 'ZijAdam en Eva...' t/m bladzijde 21 '...van een boom.' voor.
Leesvraag: Wat doet jouw hoofdpersoon wat eigenlijk niet mag?

•

Dit is een stukje uit het verhaal van Abram en Sarai. Lees bladzijde 71 'We gaan naar...' t/m
bladzijde 73 '...Verdwijn!' voor.
Leesvraag: Sarai is in dit stukje van het verhaal bang. Is er iemand bang in jouw leesboek?
Waarom is degene bang?

•

In dit stukje lees je dat Salomo een tempel bouwt. Lees bladzijde 207 'Er breekt een...' t/m
bladzijde 209 '...van die verhalen.' voor.
Leesvraag: Komt er in jouw leesboek een bijzonder bouwwerk of
gebouw voor?

•

Lees bladzijde 226 'Een engel verschijnt…' t/m bladzijde 228
'…vrede koning zijn.' voor.
Leesvraag: Is er iemand in jouw boek ziek?

•

In het volgende stukje lees je over Job. Job leefde als goed
mens en God was heel blij met hem. Lees bladzijde 247 'In
het land…' t/m bladzijde 249 '… als enige over.' voor.
Leesvraag: Job leefde precies zoals het hoorde en deed
goede dingen. Welke goede dingen doet jouw hoofdpersoon?

