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Bil en Wil Krijg nou wat!

Rindert Kromhout en Jan Jutte
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI Meegroeiboek

A.  Vragen voordat je ‘Bil en Wil Krijg nou wat!’ gaat lezen.

1.  Lees op het boek. Wat denk jij? 

£ Dit boek is leuk
£ Dit boek is eng
£ Dit boek is gek
£ Dit boek is stom

2.  Er is nog een boek van Bil en Wil. Dat heet Bil en Wil, Wat een verhalen! Ken je dat boek?

£ Ja, ik heb Bil en Wil, Wat een verhalen! ook gelezen
£ Ja, ik heb het boek gezien, maar niet gelezen
£ Nee, dat boek ken ik niet

B.  Begin met lezen. Lees tot bladzijde 7.

1.   Bil en Wil zijn vrienden. Zil is de zus van Bil. De namen lijken op elkaar: aan het eind staat steeds ..il. 
 Maak nu zelf namen met ..il. Schrijf ze hier op:

 Lees het verhaal Ik ben niet boos!

2.   Bil voelt een wolk. Een grijze wolk in zijn hoofd. Hij wil niets leuks. Niet spelen met de hond. Niet lezen.  
Niet iets lekkers eten. Het duurt maar één dag. Gelukkig! Voel jij ook wel eens een wolk in je hoofd?

£ Ja, soms voel ik ook een wolk
£ Ik weet het niet
£ Nee, ik voel vaak de zon

Leerdoel: Taalvaardigheid
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.
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C.  Lees het boek nu uit. 

1.   In dit boek staan vijf verhalen. En nog een extra verhaal op de rode bladzijdes.  
Dat verhaal heet: De dag dat Zil kwam. Je leest steeds een klein stuk. Is Zil een lieve zus?

£ Ja, Zil is heel aardig
£ Ik weet het niet
£ Nee, Zil is niet zo leuk.
 Wat doen Bil en Wil aan het eind van het verhaal over Zil? 

 Bil en Wil ……………………………………………………………………………………………..

2.  Wat vind je van de plaatjes in dit boek?
£ De plaatjes passen bij het verhaal
£ De plaatjes vertellen het verhaal mee
£ De plaatjes zijn grappig
£ De plaatjes zijn stom

3.  Geef een cijfer aan dit boek
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