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Leerdoelen: Boekoriëntatie, inzicht in leesbeleving
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.

A. Vragen voordat je ‘The clockwork dragon’ gaat lezen.
1.

Leg het boek open voor je, de kaft naar boven. Kun je aan de tekening zien wat een ‘clockwork dragon’ is?
Een ‘clockwork dragon’ is: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

2.

Wat verwacht je van dit boek?
Dit boek is grappig / stom / spannend / kinderachtig / zielig / leuk / .......................………………..
Dat denk ik omdat: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Kijk naar de kaft. Hoe oud denk jij dat de hoofdpersonen zijn?
Ik denk dat ze jonger / net zo oud / ouder zijn dan ik.

B. 	Begin met lezen.
Lees door tot de bladzijde waar Max en Lizzie elkaar leren kennen.
1.

In het dorp wordt van alles verkocht in verschillende winkels en op straat. Wat kun je allemaal kopen in dit dorp?

2. 	Max zoekt een nieuwe baan. Het dorp zoekt een dappere ridder om de draak te verslaan. Die advertentie
hangt er al een tijdje. Waarom duurt het zo lang om een dappere ridder te vinden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
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C. Lees het boek nu uit.
1.

Wat vind jij van de tekeningen in dit boek?

£
£
£
£
£
£

De tekeningen passen goed bij het verhaal
Door de tekeningen kon ik het verhaal beter volgen
Ik vond de tekeningen kinderachtig
De tekeningen zijn echt grappig
Er stonden veel extra woorden in de tekeningen

2.

Wat vind je van de tekst in dit boek?

£
£
£
£

Ik kon de tekst goed volgen, het was niet echt moeilijk
Voor een boek met weinig woorden waren er wel veel moeilijke woorden bij!
Er zaten veel woordgrapjes in de tekst

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

3. 	Soms lijken Engelse woorden op Nederlandse woorden, maar dan betekenen ze iets heel anders.
Kijk maar eens op de bladzijde met het marktplein. Daar vind je bijvoorbeeld:
Nederlands

Engels

Lost

laadt uit

verloor

Look

plant (knoflook, bieslook) kijken

Brave

gehoorzame

dappere

Been

been

geweest

Kun je nog een paar van dat soort woorden vinden? Schrijf ze hieronder op, de betekenis hoeft er niet bij.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.

Geef een cijfer aan dit boek
1
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