MINI LEESLES
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Boven het Amazonegebied vliegt Fred in een mini-vliegtuigje samen
met nog drie andere kinderen. De vier kinderen zijn samen met de
piloot op weg naar 'het hart van de Amazone' oftewel de stad
Manaus in Brazilië. Dan gebeurt er tijdens de vliegreis iets vreselijks:
de piloot krijgt een hartaanval en het vliegtuig met de kinderen stort
neer, midden in het Amazonegebied. Met een hoop geluk overleven
Fred, Constantia, Lila en haar broertje Max de vliegramp, maar ze
staan nu midden in de dichtbegroeide jungle. Met zijn vieren zullen zij
uit de jungle moeten komen, maar hoe doe je dat zonder telefoon,
kompas of andere hulpmiddelen?
De kinderen moeten overleven, maar naarmate de dagen voorbij
gaan wordt de kans dat ze het overleven alsmaar kleiner. De kinderen
besluiten een vlot te bouwen en de rivier op te gaan. Onderweg
komen ze de meest bizarre dieren tegen en ze hebben honger. Dan
blijkt er iemand in de jungle te wonen. Ze komen een mysterieuze
man tegen die de kinderen niet hartelijk en warm onthaalt. Is de man
in staat de kinderen te helpen, zodat ze weer veilig thuis zullen
komen?
'De lucht was stil, afgezien van het constante gezoem van de insecten
in de bomen boven hen. Toen draaide Fred zijn hoofd met een ruk opzij:
het was hetzelfde gebrul dat hij eerder door de lucht had horen ronken.
'Het komt daarvandaan, van achter die klimplanten,' zei hij. 'Ik ga
kijken.'

•
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Fred is net neergestort in de Amazone. Hij zat met nog drie andere kinderen in een klein
vliegtuigje toen de piloot een hartaanval kreeg. Lees bladzijde 14 'We moeten een…' t/m
bladzijde 16 '…tranen, dacht Fred.' voor. In dit stukje wordt de omgeving uitgebreid
beschreven.
Leesvraag: Welke omschrijvingen van de natuur kom je tegen in jouw boek? En waar bevindt
de natuur zich?

•

Het gaat hier over de ouders. Lees bladzijde 28 'Wacht! Con!…' t/m bladzijde 29 '…en Max
volgden.' voor.
Leesvraag: Wat weet je over de ouders van jouw hoofdpersoon.

•

In dit fragment lees je dat de kinderen nooit over hun avontuur mogen vertellen aan de
buitenwereld van de ontdekkingsreiziger. Lees bladzijde 160 'Ik zou jullie...' t/m bladzijde 162
'...grote ontdekkingen komen.' voor.
Leesvraag: Wat zou jouw hoofdpersoon later als beroep willen hebben of wat vind je bij
diegene passen?

•

Het volgende stukje is erg visueel geschreven. Als lezer is het gemakkelijk om de omgeving
echt voor je te zien. Laat de kinderen hun ogen sluiten bij het volgende stukje en vraag hen
de omgeving van dit stukje te visualiseren. Lees bladzijde 170 'Lila en Fred...' t/m bladzijde
171 '...Fred verstijfde.' voor.
Leesvraag: Kwam je een stukje in je boek tegen wat voor jou erg visueel is geschreven?

•

Het boek startte met de situatie dat de kinderen in het kleine vliegtuig zaten wat niet lang
daarna naar beneden zou storten. In het volgende stukje geeft de schrijfster expliciet aan dat
ze op de twaalfde dag in de jungle zitten. Lees bladzijde 242 'De volgende dag...' t/m
bladzijde 243'... zijn mond werd.' voor. Wanneer het boek uitleest kun je
stellen dat dit verhaal in ongeveer drie weken heeft plaatsgevonden.
Leesvraag: Wat is het tijdsbestek in jouw verhaal? Licht je
antwoord toe.

•

In dit stuk lees je hoe ziek Max is. Lees bladzijde 256 'Het gegil
zat...' t/m bladzijde 257 '...nog steviger vast.' voor.
Leesvraag: Is er iemand in jouw boek ziek? Wat mankeert
diegene?

