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Pas op voor 
de blauwbil!

Monique van der Zanden
Uitgeverij Zwijsen
Serie Samenlezers

A. Vragen voordat je ‘Pas op voor de blauwbil’ gaat lezen.

1. Als je de tekening op de voorkant bekijkt, waar denk je dan dat het boek over zal gaan? 
 Je mag meer antwoorden aankruisen. 

£ Over een dier.
£ Over een eng monster.
£ Over een sprookje.

2. Dit boek is een samenleesboek. Met wie ga jij dit boek samen lezen?

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

3. Welke tekst ga jij lezen?

£ De eenvoudige tekst.
£ De moeilijke tekst.

B.  Ga het boek lezen. Als je pagina 5 gelezen hebt, stop je met lezen en ga je de 
volgende vragen maken.

1. Waar droomt Tom van? Je mag meer antwoorden aankruisen.

£ Van een blauwbil-monster.
£ Van een dromenvanger.
£ Van de juf van school.

2. Denk jij dat dit een leuk verhaal wordt?

£ Ja. Lees dan verder.
£ Ik weet het niet. Lees dan nog maar een stukje verder. 
£ Nee. Stop dan met dit verhaal en kies een ander boek.

Leerdoelen: boekoriëntatie, 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.

£ Van enge dingen.
£ Van leuke dingen.
£ Van vieze dingen.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ Over het leven van spoken en monsters.
£ Over een enge droom.
£ Over een grap.
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C. Je hebt ‘Pas op voor de blauwbil’ nu uit.

1. Jij hebt dit boek met een maatje gelezen? Hoe vind je dit?

£ Ik vind het leuk om met een maatje te lezen.
£ Ik vind het niet leuk om met een maatje te lezen.
£ Het maakt mij niet uit of ik met een maatje lees of alleen.

2. Teken hier jouw dromenvanger. Je mag de dromenvanger zo mooi maken als je zelf wil.

3. Tom heeft soms enge dromen.

 Droom jij ook wel eens? Ja         /        Nee

 Zou jij een dromenvanger willen hebben? Ja         /        Nee


