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

mini
leesles Blaffen om donuts
Snip heeft zin in een avontuur. Dus op een dag rent ze weg bij haar
baasjes Julie en Lara. Al snel ontmoet ze Bessie de Donut-dame,
die haar allerlei lekkers geeft. Wauw, er gaat niets boven donuts
als hondenvoer!
Dan krijgt Snip heimwee en besluit ze naar huis te gaan. Maar wat
treft ze daar aan?
De leesvragen
De hoofdpersoon in Blaffen om donuts is Snip. Lees bladzijde 3 ‘Ik ben
Snip…’ t/m ‘…mij dus, Snip.’ voor.
Leesvraag: Wie is de hoofdpersoon in jouw boek?
l
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Sommige woorden hebben een dubbele betekenis. Zo ook het woord
zweer. Lees bladzijde 4 ‘Ik zweer…’ t/m ‘…dan mijn tand…’ voor.
Welke 2 betekenissen heeft het woord zweer?
Leesvraag: Kom je tijdens het lezen ook woorden tegen die eigenlijk
twee betekenissen hebben?
l

Soms worden moeilijke woorden in de tekst uitgelegd. Lees als
voorbeeld bladzijde 10 ‘Maar goed…’ t/m bladzijde 11 ‘…door
omgekeerd hinniken.’ en/of het stuk op bladzijde 51 ‘Ik miste…’ t/m
‘…doe je het ook.’ voor.
Leesvraag: Welke moeilijke woorden kom je tegen in jouw boek?
Worden die uitgelegd? Welke stappen kun je anders gebruiken om
achter de betekenis te komen?

l

Ken je de klop-klop-mop? Lees bladzijde 18 ‘In elk geval…’ t/m
bladzijde 19 ‘…ben een hond.’ voor.
Leesvraag: Komen er moppen in jouw boek voor? Lees ze aan de
rest voor. Geen moppen? Kun je zelf een klop-klop-mop bij jouw boek
bedenken?
l

Snip is er vandoor gegaan. Lees bladzijde 35 ‘Ik weet wat…’ t/m
bladzijde 39 ‘…6767’ voor.
Leesvraag: Hoe zou een vermistbrief van jouw hoofdpersoon eruit zien?
Wat zou er zeker op staan? Maak hem eventueel zelf.
l
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