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10 leeskaartjes
Door de campagne Ik lees thuis worden de kinderen gestimuleerd om thuis veel te lezen.
Als leuke extra kun je daarbij deze leeskaartjes gebruiken met korte terugblikactiviteiten op de
gelezen boeken. Het zijn laagdrempelige activiteiten waar geen extra instructie bij nodig is en
het fijne is dat ze toepasbaar zijn op ieder boek. Zo kan ieder kind een boek naar keuze lezen
en daarna de activiteit op het kaartje doen. Ook de uitwisseling van de leeservaringen wordt
daardoor gevarieerd, omdat er veel verschillende boeken voorbij komen. Door de resultaten in
groepjes, klassikaal of online met elkaar te delen, gaan de boeken nog meer leven.
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✁
Naamdicht

Boekenlegger

Maak een naamdicht met de naam van een van de
personages in het boek. Bijvoorbeeld:

Maak een boekenlegger. Op de boekenlegger schrijf
je de eerste zin van het boek. Daarna versier je de
boekenlegger.

lief meisje
alleen met haar vader
maar dan gaat het mis
plots moet ze werken in het zwarte huis
je denkt dat het nooit goed komt, maar
eind goed al goed!
Tip voor de hoofdpersoon!

Filmpje

Welke gouden tip heb jij voor de hoofdpersoon?
Schrijf hem of haar een brief met je tip.

Maak voor je klasgenoten een filmpje over het boek.
Daarin vertel je:

Beste … ,
Als ik jou was, dan zou ik …
Groetjes van …

– de titel
– de schrijver
– w
 aar het boek over gaat

(niet verklappen hoe het afloopt!)
– wat je van het boek vond
Laat de voorkant van het boek ook zien in het filmpje.

Nieuwe voorkant

Dit stukje …

Maak een nieuwe voorkant voor het boek.
Denk goed na over welke gebeurtenis
uit het boek je gaat tekenen.
Welke kleuren gebruik je?
En waar komt de titel?

Welk stukje in het boek vond het het leukst, of het
spannendst, of het mooist of het verdrietigst? Lees
dat stukje voor. Oefen het een paar keer en film jezelf
dan.

WH

De hoofdpersoon en ik

Je kent ze vast wel, de WH-vragen:

Maak een tekening of schilderij van jezelf met de
hoofdpersoon van het boek.

– wie
– wat
– waar

– wanneer
– waarom
– hoe

Ik ben …
Ik lees een stukje voor uit het boek …

Beantwoord deze vragen voor het boek.
Dus: wie is de hoofdpersoon, wat gebeurt er,
wanneer gebeurt het, enzovoort. Maar let op!
Je antwoord mag telkens maar één zin lang zijn.

Voorkant namaken

De schrijver

Maak de voorkant van het boek na, maar dan met
echte mensen. Maak een foto van!

Zoek informatie over de schrijver van het boek en
maak een blaadje met:
– zijn of haar naam
– a
 ndere boeken die deze schrijver

geschreven heeft
– een bijzonder weetje over de schrijver
Schrijf onder aan het blaadje een vraag die je aan de
schrijver zou willen stellen.
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