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My alien and me

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.

Smriti Prasadam-Halls
Uitgeverij Zwijsen
Serie Books 4 you

A. Vragen voordat je ‘My alien and me’ gaat lezen.
1.

Weet jij al wat een ‘alien’ is?

£
£

Ja, dat is ………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Nee, dat merk ik wel als ik begin te lezen.

2.

Bekijk de achterkant van het boek. Wie is de alien?

£
£

De jongen met de voelsprieten
De jongen in het ruimteschip

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 tot de groene hoofdpersoon zegt: ‘I wish you’d go home!’
(‘Ik wou dat je naar huis ging!’) zegt.
1.

Waarom denk jij dat hij dat wil?
Hij zegt dat omdat:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Hoe voelt de andere jongen zich nu?
Hij voelt zich ……………..................…………… Dat kan ik zien aan: …………......................…………………………………………

3. 	Voor de jongen met de bril is alles anders dan thuis. Zelfs de spelletjes. Kun jij een nieuw ruimtespelletje
verzinnen? Teken of schrijf hier:
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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
……………………………………………………………………………………………………………..

2.

Aan het eind van het boek komt de groene jongen naar de aarde. Wat zal hij het raarst vinden?

£

De huisdieren, omdat …………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..

£
£

Het eten, omdat ………………………………………….………………………………..………………………………..………………………………...

3.

Ga je nog een boek in het Engels lezen?

£
£
£
£
£
£

Ja, ik zoek nog een boek met veel tekeningen
Ja, ik ga een boek zoeken met meer woorden
Misschien, even kijken of ik een leuk boek kan vinden
Nee, ik lees liever in het Nederlands
Nee, ik vind Engels best moeilijk

…………….........................…..., omdat ……………………………….………………………………………………..……………………………….

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

4. 	Kijk nog eens naar de tekeningen. Wat gebeurt er eigenlijk met de jongen met de bril en het zusje van de
groene jongen?
Aan het eind gaan ze …………………………………………………………………………………………………..……..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……..………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……..………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……..………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……..………………………………..……………………………….
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