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Ridder Jesse

Danielle Schothorst
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI Strips

A.  Vragen voordat je ‘Ridder Jesse’ gaat lezen.

1.  Lees op het boek. Jesse wil een ridder zijn. Hij heeft al een zwaard. Heeft hij ook een paard?

£ Ja, maar dat zien we nog niet
£ Nee, hij doet alsof zijn fiets een paard is

2.  Dit boek is een strip. Lees je vaker een strip?

£ Ja, ik lees vaker een strip uit de AVI strip reeks
£ Ja, ik lees andere strips
£ Nee, ik lees andere boeken

B.  Begin met lezen. Lees tot blad 11.

1.  Jesse wil met de fiets naar school. Mam vindt het eng. Wat gaat mam doen? Schrijf het hier:

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

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

 Lees door tot blad 15.

2.  Wie doet het goed?

£ Jesse, want hij kijkt naar links en naar rechts en weer naar links
£ Mam, want zij gaat zo hard als ze kan

Leerdoel: 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.
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C.  Lees het boek nu uit.

1.  Jesse mag op de fiets naar school. Hoe ga jij naar school?

£ Te voet
£ Met de fiets
£ Met de auto
£ Met de bus
£ Anders: ………………………………………………………………............…

2.  Jesse weet de weg naar school. Jij ook? Teken hier de weg van huis naar school.

3.  Het boek heet Ridder Jesse. Vind jij dat het een echt ridderverhaal is?

 Ik vind Ridder Jesse wel/niet een echt ridderverhaal, omdat ………………………………………………………………………………

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


