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Beestenboel 
bij de boer
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Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie EstafetteSerie EstafetteSerie Estafette

A.  Vragen voordat je ‘Beestenboel bij de boer’ gaat lezen.

1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.1. Kijk naar de voorkant van het boek. Wat komt er allemaal voor in dit boek, denk je? Zet daar een rondje om.
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2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.2. Achter op het boek staan veel vragen. De antwoorden lees je in dit boek.
 Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd? Naar welk weetje ben jij het meest benieuwd?
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B. Als je bladzijde 15 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.  

1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 1. Je hebt nu veel over schapen gelezen. Welk weetje vond je het leukst? 

£ over de poep over de poep over de poep over de poep
£££ over de ogen over de ogen over de ogen
£££ over het vechten over het vechten over het vechten over het vechten over het vechten
£££ over de kleuren in de wei over de kleuren in de wei over de kleuren in de wei over de kleuren in de wei over de kleuren in de wei over de kleuren in de wei

2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?2. Over elk dier wil je op de volgende bladzijde graag iets lezen?
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Lees weer verder in het boek.

Leerdoel: boekoriëntatie en ontwikkeling van leesvoorkeur
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99
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C. Je hebt ‘Beestenboel bij de boer’ nu uit. Maak de vragen.

1. Welk weetje vond je het leukst om te lezen? 1. Welk weetje vond je het leukst om te lezen? 1. Welk weetje vond je het leukst om te lezen? 1. Welk weetje vond je het leukst om te lezen? 1. Welk weetje vond je het leukst om te lezen? 1. Welk weetje vond je het leukst om te lezen? 
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2.  Waarover zou je nog meer willen lezen? Kruis 3 dingen aan.2.  Waarover zou je nog meer willen lezen? Kruis 3 dingen aan.2.  Waarover zou je nog meer willen lezen? Kruis 3 dingen aan.2.  Waarover zou je nog meer willen lezen? Kruis 3 dingen aan.2.  Waarover zou je nog meer willen lezen? Kruis 3 dingen aan.2.  Waarover zou je nog meer willen lezen? Kruis 3 dingen aan.2.  Waarover zou je nog meer willen lezen? Kruis 3 dingen aan.

££ honden honden honden
££ schapen schapen
££ kippen kippen
££ eieren eieren eieren

3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 3. Een ander kind uit de klas gaat dit boek nu lezen. Aan wie wil je het geven? 
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4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.4.  Wat is jouw lievelingsdier? Teken dat hier.

££ koeien koeien koeien
£ melkrobot melkrobot melkrobot melkrobot
££ varkens varkens varkens
££ paarden paarden paarden

£££ knutseltips knutseltips
££ wormen wormen wormen
££ katten katten katten katten
££ bijen bijen


