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Mijn Malmberg

Keuzeactiviteit

Welk boek kies jij?
Ontwikkelingsgebied

Inleiding

Taal / lezen

Raai zit op uw stoel met drie prentenboeken.
Neem Raai op uw hand. Wat kijk je somber
Raai? Wat is er aan de hand? Vandaag weet Raai
niet zo goed wat hij wil. Hij wil graag samen

Organisatie

met de kinderen lezen, maar kan geen keuze
maken uit de drie boeken die hij bij zich heeft.
Hij vindt ze alle drie zo leuk. Nodig de kinderen
uit om mee na te denken over een oplossing.

Leerdoel

Welk boek gaan we samen met Raai lezen?

verhalen: leesplezier, verhaalbegrip
Kern
Materialen

Bespreek de oplossingen van de kinderen. Raai

•

handpop Raai de Kraai

wil graag stemmen. Bekijk eerst kort ieder

•

drie prentenboeken over Sport en spel

boek. Laat de kaft zien en bespreek wat er

•

flap-overbord

allemaal te zien en te lezen is op de kaft. Blader

•

meningpictogrammen (kopieerblad 80,

ook kort door de boeken heen. Lees de stukjes

Meningpictogrammen, zie Kleuterplein map

tekst op de achterkant van ieder boek voor.

Seizoenen)

Door deze stukjes tekst te lezen weten we al
een beetje waar de boeken over gaan. Wanneer

Voorbereiding

alle drie de boeken bekeken en besproken zijn,

Kies drie prentenboeken uit over sport en spel.

wordt een boek uitgekozen. Leg de drie boeken

Suggesties voor titels vindt u in de bijlage bij

naast elkaar op de grond. De kinderen kiezen

deze lessen en op de lijst boeksuggesties van

een boek uit door bijvoorbeeld bij het boek van

Mijn Malmberg Kleuterplein.

hun keuze te gaan staan, hun naamkaartjes
bij hun keuze te leggen of door hun vinger op

Basiswoorden

te steken bij hun keuze. Noteer op het flap-

kiezen

overbord het aantal stemmen per boek. Bekijk

mooi

dan samen welk boek de meeste stemmen heeft

spannend

en heeft gewonnen. Zet de andere twee boeken

leuk

in het leesrekje in de boekenhoek.

verdrietig
saai

Afsluiting

moeilijk

Lees het gekozen boek voor. Vraag na afloop
met de meningpictogrammen wat de kinderen

Uitbreidingswoorden

van het boek vonden. De kinderen verwoorden

je mening geven

ook waarom ze het boek mooi, spannend
enzovoort vonden.
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Stapje naar boven

Stapje naar beneden

Stop tijdens het voorlezen (kort) en nodig

Laat de kinderen een keuze maken uit twee

de kinderen uit het verhaal verder te

prentenboeken in plaats van drie boeken.

voorspellen. Blader vooruit in het boek en
bekijk samen de prenten. Kom na afloop terug
op de voorspellingen van de kinderen. Laat ze
proberen hun keuze te verwoorden.
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