Deze mini leesles kun je lezen of downloaden op makkelijklezen.nl/mini leeslessen
Uit de boekenserie ‘Makkelijk lezen met Bontekoe’

mini Superhugo
leesles gaat van start
Oma Frieda en Hugo wonen samen. Oma is lekker sportief en
Hugo houdt juist helemaal niet van sporten. Hugo is dol op het
verzamelen van allerlei spullen. Zo is Oma Frieda keer op keer
haar sleutels kwijt. Op een dag glijdt de onhandige Hugo uit en
hij verdwijnt zo door de schoorsteen naar een geheime ruimte.
Wat zal hij daar vinden? Zal hij met een van de sleutels die
geheimzinnige kast waar SH op staat open kunnen krijgen?

De leesvragen
Wat doe jij liever? Sporten of tv kijken?
Lees het boek voor t/m bladzijde 11 ‘…zak chips op schoot.’
Leesvraag: Wil de hoofdpersoon in jouw boek liever sporten of
tv kijken? Waardoor denk je dit?
l

een uitgave van
Uitgeverij Bontekoe

Hugo is gek op sleutels. Lees bladzijde 12 ‘In de tuin…’ t/m bladzijde
13 ‘…toch die sleutel?’ voor.
Leesvraag: Waar is jouw hoofdpersoon gek op?
l

Aan het eind van hoofdstuk 1 zag je dat Hugo via de openhaard in
een geheime kamer terecht kwam. Laat bladzijde 17 nogmaals zien.
Lees vervolgens bladzijde 18 ‘Hugo kijkt…’ t/m bladzijde 19 ‘…iets
heel tofs.’ voor. Wat zal Hugo hier ontdekken denk je?
Leesvraag: Wat is er geheim in jouw boek? Voor wie is dit geheim?
l

Lees bladzijde 23 ‘De eerste sleutel…’ t/m bladzijde 25 ‘…niet zo dik’
voor. Welke verschillen zie je tussen Superhond en Hugo?
Leesvraag: Zijn er personages in jouw boek die wij met elkaar kunnen
vergelijken? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
l

Lees de titel van het hoofdstuk op bladzijde 26 voor ‘Hugo wordt een
held.’. Vraag vervolgens aan de kinderen hoe je een held wordt?
Lees daarna het gehele hoofdstuk voor.
Leesvraag: Hoe kan jouw hoofdpersoon een held worden? Wat voor
soort held is hij/zij dan? Hoe ziet hij/zij eruit?
l

Lees bladzijde 30 ‘Achter het hek…’ t/m bladzijde 35 ‘…een zucht.’
voor. Wat vind je van Superhugo die kikker niet wil helpen?
Leesvraag: Hoe behulpzaam is jouw hoofdpersoon? Kun je hier een
voorbeeld van noemen?
l
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