
Week 7:
Begrijpend

lezen

              Geen audio deze week

1. Lezen1. Lezen
1a. Wat zie je op de foto? 1a. Wat zie je op de foto? 
Praat met elkaar over de fotoPraat met elkaar over de foto
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1b.  Koppel de woorden aan de juiste afbeelding

a) Het tijdschrift
b) De krant
c) De roman
d) De wereld
e) De poëzie
f) De bibliotheek
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1c. De schrijfoefening “graag, liever, liefst”
Ik eet graaggraag broccoli.
Ik eet liever liever bloemkool dan broccoli
Ik eet het liefsthet liefst spruitjes!

Ik lees graag graag tijdschriften.
Ik lees liever  liever kranten (dan tijdschriften)
Het liefstHet liefst lees ik romans. 

Vul in:
1. Ik eet graag _______________
2. Ik eet liever ________________ dan ______________________
3. Ik eet het liefst __________________________________
4. Ik lees graag ___________________________
5. Ik lees liever _________________________ dan __________________
6. Het liefst lees ik ____________________________

1d De spreekoefening “lezen”

Vraag:      Antwoord:Vraag:      Antwoord:
1. Houdt jouw kind van lezen?   Mijn kind houdt wel / niet van lezen.

2. Wat lezen zij het liefst?    Mijn kind leest het liefst _________________

3. Hoe maak je lezen leuker?   Voorlezen / praten over boeken / naar de 
          bibliotheek gaan / ______________________

4. Houd je zelf van lezen?    Ja, ik hou van lezen / 
       Nee, ik hou niet van lezen

5. Wat lees je zelf het liefst?   Ik lees het liefst kranten / tijdschriften /  
       romans / poëzie / online artikelen / ______

6. Wat is je favoriete boek?   Mijn favoriete boek is ____________________
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2.  Begrijpend lezen2.  Begrijpend lezen
2a De woordenlijst
Lezen      De roman
De poëzie      De krant
Het tijdschrift    Favoriet
Het artikel     Leuk, leuker
De kennis     Begrijpen
De wereld     Technisch 
De woordenschat

2b. Wat is begrijpend lezen?

A) Welke dingen doe jij thuis met je kinderen om (begrijpend) lezen te oefenen?
Bedenk in groepjes tips bij de drie onderdelen:
1. Technisch lezen

2. Kennis over de wereld

3. Grote woordenschat
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Dat is lezen om te begrijpen.begrijpen.
Eerst leren leren we lezen (technisch lezen).lezen (technisch lezen).
Daarna lezenlezen we om te leren. leren.



Tips voor Technisch lezen:      uit: wijzeroverdebasisschoolTips voor Technisch lezen:      uit: wijzeroverdebasisschool
• leeskilometers maken• leeskilometers maken
• samen lezen• samen lezen
• Een moment inplannen voor alleen lezen• Een moment inplannen voor alleen lezen

Tips voor kennis over de wereld:Tips voor kennis over de wereld:
• Praat met je kind over de wereld.• Praat met je kind over de wereld.
• Benoem wat je ziet• Benoem wat je ziet
• Kijk documentaires• Kijk documentaires
• Haal informatieve boeken uit de bibliotheek• Haal informatieve boeken uit de bibliotheek
• Het Jeugdjournaal (televisieprogramma)• Het Jeugdjournaal (televisieprogramma)
• Het Klokhuis (televisieprogramma)• Het Klokhuis (televisieprogramma)
• Schooltv.nl• Schooltv.nl

Tips voor woordenschat:Tips voor woordenschat:
• Praat met je kind over verschillende onderwerpen• Praat met je kind over verschillende onderwerpen
• Benoem woorden die je kind misschien niet kent en leg uit.• Benoem woorden die je kind misschien niet kent en leg uit.
• Woordspelletjes!• Woordspelletjes!

Handige websites:
1. https://wijzeroverdebasisschool.nl (gratis)
2. https://www.junioreinstein.nl/ (sommige dingen gratis)
3. https://www.squla.nl/ (sommige dingen gratis)

Na afloop van de les
1.  Hoe voel je je na de les? 

                                           

2.  Wat heb je geleerd?

          

5
Klaar met week 7? 

Plak hier
een sticker

                                           


