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Leerdoelen: Taalvaardigheid, vergroten leesmotivatie
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 ‘Lost in London’ gaat lezen.
1.

Het verhaal heet Lost in London, dat betekent: Verdwaald in Londen. Wat heb jij al eens meegemaakt?

£
£
£
£

Ik ben in Londen geweest
Ik ben wel eens verdwaald
Ik ben in Londen verdwaald
Ik ben nog nooit in Londen geweest en ik ben nog nooit verdwaald

2.

Handig, zo’n strip in het Engels! Zo kun je het verhaal volgen door de woorden én de plaatjes.
Lees je vaker strips?

£
£
£

Ja, mijn favoriete strip is: …………………………………….…………………………………….
Soms, als er een strip staat in een blad dat ik lees
Ik lees eigenlijk nooit strips

B. Ga het boek lezen. Lees tot bladzijde 15.
1.

Rupert en Laura zijn verdwaald. Dat ging snel! Heb jij gezien hoe dat kan?
Rupert en Laura zijn verdwaald omdat: ……………………………………...…………………………………………….............…………….

Lees verder tot bladzijde 22
2.

Nu moeten ze de rest van de klas terugvinden. Ze vragen de weg aan een mevrouw die net in de auto stapt.
Wie is die mevrouw?

£
£
£

Juf Annie
De koningin van Engeland
Een hoedenverkoopster
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C. Lees het boek uit. Beantwoord dan de volgende vragen.
1. 	Rupert en Laura denken dat ze veel weten van Londen. Ze denken bijvoorbeeld dat het er vaak regent. Ze worden
dan ook vaak nat, maar dat komt niet door de regen! Kun jij drie dingen noemen waardoor zij nat worden?
1. ………………………………………..………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………..….
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. 	Soms raken Rupert en Laura in de war omdat woorden in het Engels en in het Nederlands hetzelfde klinken
als je ze uitspreekt, maar toch niet hetzelfde betekenen. Als zij ‘Kees’ zeggen, denken de Engelsen dat zij
‘case’ bedoelen. Dat betekent ‘koffer’. Iets heel anders dan meester Kees! Kan jij het goede Nederlandse
woord vinden bij de volgende Engelse woorden? Verbind de woorden die bij elkaar horen.
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Bone

klinkt als

boon

maar betekent		

saai persoon

Bore

klinkt als

boor

maar betekent		

adelaar

Nut

klinkt als

nut(tig)

maar betekent		

bot

Pet

klinkt als

pet

maar betekent		

noot

Eagle

klinkt als

egel

maar betekent		

huisdier
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