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The curse of
Yellowville

Leerdoelen: Kennis van boekgenres en boeksoorten,
ontwikkeling leesvoorkeur
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.

Gerard Leever
Uitgeverij Zwijsen
Serie Books 4 you

A. Vragen voordat je ‘The curse of Yellowville’ gaat lezen.
1.

Bekijk de voorkant en lees de achterkant van het boek. Wat voor soort boek is dit?

£
£
£

Een sprookje
Een detective
Een geschiedenisboek

2.

Waarom heb je dit boek gekozen?

£
£
£

Ik wil graag Engels oefenen
Het ziet er spannend uit
Het is een strip, en ik houd van strips

£
£

Een griezelboek
Een informatief boek

£
£

Een andere reden: …………………………………………………………………………
Ik heb het boek niet zelf gekozen

B. Begin met lezen. Lees tot bladzijde 11.
1.

In welke tijd leeft Jake?
Jake leeft vroeger / nu / in de toekomst.
Kun je twee dingen noemen in de tekeningen waaraan je dat kunt zien?
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lees verder tot bladzijde 16
2. 	Jake en het monster worden vrienden. De rest van het stadje is bang voor het monster.
Wat gaat de burgemeester nu doen?
	De burgemeester gaat…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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C. Lees het boek nu uit.
1.

Hoe vond je de taal in dit boek?

£
£
£
£
£

Ik kon het goed lezen
Er staan af en toe moeilijke woorden in, maar ik kon het verhaal wel volgen
Ik had de woordenlijsten nodig om het verhaal te volgen
De woorden waren te moeilijk, maar door de plaatjes weet ik toch waar het over gaat
………………………………………………………………………………………………………

2. 	Aan het begin van het boek staan allerlei tips bij het lezen van dit boek. Er is ook een uitklapbare woordenlijst. Aan het eind van het boek vind je een samenvatting en ook nog een quiz.
Ik had het meest aan: ………… ……………………………......, omdat ………………….........................………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. 	Op 20 september is het ‘Monster’s day’. Dat moet gevierd worden!
Teken hieronder een speciale ‘Monster’s day’ slinger.
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