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Leerdoelen: Vergroten leesmotivatie, taalvaardigheid
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed, als je het maar kunt
uitleggen. Zo leer je over een boek na te denken en kun je
met je juf of meester praten over het boek.

échte leesboeken voor kinderen die Engels leren.
,
ningen, handige woordenlijsten en andere extra s
makkelijker te maken. Enjoy!
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A. Vragen voordat je ‘Big Air’ gaat lezen.
1.

Bekijk de voorkant en lees de achterkant van het boek. Waar denk jij dat dit boek zich afspeelt?

£
£
£
£
£

op zee
in de bergen
in het oerwoud
bij iemand thuis
in de speelgoedwinkel

2.	Dit boek lijkt me:

£
£
£
£

grappig
saai
avontuurlijk
spannend

3.

Ik ga dit boek:

£
£

lezen (oké, begin maar gauw!)
niet lezen (goed, kijk maar of je een ander leuk boek kunt vinden)

£
£
£

wel leuk
zielig
stom

B.	Begin met lezen. Lees tot bladzijde 13.
1.

De vader van de tweeling noemt Bob een ‘showoff’, een opschepper. Vind jij dat ook?

£
£
£

Ja, Bob schept alleen maar op over zijn bekers en medailles.
Nee, volgens mij is Bob echt heel goed in snowboarden.
Ik weet het nog niet: hij zegt dat hij veel wint, maar ik heb nog niets gezien van wat hij kan.

Lees door tot bladzijde 23.
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2.	In strips wordt de vorm van de letters vaak gebruikt om te laten zien welk gevoel erbij hoort.
	We hebben er al een paar voorbeelden van gezien. Bijvoorbeeld op bladzijde 22. Daar staat ‘Suzy’ in verliefde,
kronkelige letters. Als jij een strip zou maken, hoe zou jij deze zinnen schrijven? Misschien zou je er zelfs
kleine tekeningetjes bij maken?
Mijn been doet zeer

Help, ik zie enge spinnen

Ze vindt me echt leuk!

Lees door tot bladzijde 31.
3.

Bob heeft nu twee gebroken benen. Hij heeft nu wel genoeg pech gehad. Wat kan er nu nog gebeuren?

£
£
£

Niets, hij kan niet meer lopen, dus dan kan hij ook geen ongelukje meer krijgen
Hij kan nog een arm breken
Hij kan nog twee armen breken

C. Lees het boek nu uit.
1.

Ben je zelf wel eens op wintersport geweest?

£
£
£
£

Nee, maar het lijkt me heel leuk
Nee, ik houd meer van een ander soort vakantie
Ja, maar ik heb nog nooit iemand een been zien breken
Ja, en toen is er ook iemand gevallen

2. 	Kijk naar de gezichten van de ouders op het laatste plaatje.
Wat denk je: Bob mag de volgende keer wel/niet mee op vakantie? Ik zie dat aan:
…………………………………………………………............................................................................................................
3. 	Kan jij goed opscheppen? Houd een opschepwedstrijd met je buurman of buurvrouw in de klas.
Wie van jullie kan het beste Engels lezen?
…………………………………………………………............................................................................................................
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