Het leestasje van groep 5
In de klas gaan we over een boek vertellen aan de
hand van een zelfgemaakte leestas.
Hoe werkt het:
●

●
●
●

De kinderen krijgen een papieren tasje mee naar huis. Dit tasje gaan ze versieren.
De versieringen moeten passen bij het boek waarover ze in de klas gaan vertellen.
Er mag getekend, geplakt en versierd worden.
Op het tasje staat in ieder geval: de titel van het boek, de schrijver en de naam van het kind.
Ook staan er versieringen op die bij het boek passen.
In het tasje worden 1, 2 of 3 voorwerpen gestopt die bij het boek horen. Het zou nog mooier
zijn als ze in het voorgelezen stukje te vinden zijn.
In de klas vertelt het kind over het leestasje en het boek. Ook mag er voorgelezen worden.

Dit vertel je in de klas: (ong. 5 tot 10 minuten):
●
●
●
●

Presenteer je leestasje: laat zien wat je gemaakt hebt en welke voorwerpen in je tas zitten.
Waarom zitten deze voorwerpen in je tas?
Vertel ook: de titel (de naam) van het boek en de schrijver van het boek.
Vertel kort waar het boek over gaat. Dit noem je een samenvatting. Verklap het eind niet!
Lees een stukje uit het boek voor. Een grappig of spannend stukje is het leukst om naar te
luisteren. Oefen het voorlezen thuis een paar keer met en voor je ouders.
Je leest 4 bladzijden tot een hoofdstuk voor.

Voorbeeld:
●
●
●

●

●

De boekenbeurt gaat over het boek Floddertje van Annie M.G. Schmidt. Het verhaal dat
voorgelezen wordt heet: Schuim
De titel en naam van de schrijver staan ook op de tas.
In het leestasje zijn 3 voorwerpen gestopt:
-een bellenblaas: in het verhaal maakt Floddertje zoveel schuim dat de hele stad volstroomt.
-een brandweermannetje: in het verhaal spuit de brandweer de straten weer leeg.
-een tafelkleedje: in het verhaal wordt het tafelkleed vies en gaat mee in bad. Het komt na
de overstroming bij de buurvrouw terecht. Het is nog nooit zo schoon geweest.
De titel is Floddertje, de schrijfster is Annie M.G. Schmidt. Het boek gaat over een meisje
Floddertje en haar hondje Smeerkees. Ze worden altijd vies, hoe ze ook hun best doen om
schoon te blijven. Het gaat altijd mis met soep, kikkerdril, verf of jam.
Het verhaal ‘Schuim’ wordt voorgelezen.

Heel veel succes
en leesplezier!

