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mini
leesles Prins Kikkerkop
Kaye Umansky

Prins
Kikkerkop
De prinses en de kikker
[maar dan anders]

Prins Valentijn is woedend. Een of andere vieze oude heks heeft het
lef om hem in een kikker te veranderen! EEN KIKKER! Het zou
verboden moeten worden. Hij heeft er ook helemaal geen tijd voor.
Prins Valentijn heeft het veel te druk met cijfers geven aan meisjes.
Maar nu moet hij kennelijk manieren leren. Puh! Wat een onzin…
Dit is het sprookje van de prinses en de kikker, maar dan helemaal
anders …
De leesvragen
Lees bladzijde 9 Het begon…’ t/m ‘…wat je wilt.’ voor. Prins Valentijn
van Romanticus vindt dat hij door zijn naam een bepaalde status heeft.
Leesvraag: Wat is de naam van jouw hoofdpersoon? Hoort daar ook
een status bij? Welke rechten krijg je daardoor?
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een uitgave van
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Hoe ga jij om met moeilijke woorden in jouw boek? Lees bladzijde 14
‘Geen mooi gezicht… ‘ t/m bladzijde 15 ‘…beter voorzichtig zijn.’ voor.
Wat betekent ‘schorem’? Welke stappen kun je ondernemen om
hierachter te komen?
Leesvraag: Welke moeilijke woorden kom je in jouw boek tegen tijdens
het lezen? Welke stappen gebruik je om achter de betekenis te komen?
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Wij wonen in … (vul in waar jullie wonen). Lees bladzijde 34 ‘Kleine
kikker...’ t/m bladzijde 35 ‘…beter voorzichtig zijn.’ voor.
Dit verhaal speelt zich op twee verzonnen plaatsen af.
Leesvraag: Waar speelt jouw boek zich af? Bestaan die plaatsen echt
of zijn ze verzonnen?
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Leugens. Lees hoofdstuk 4 ‘Kleine kikker…’ op bladzijde 34 t/m
bladzijde 42 ‘…Ik was sprakeloos.’ voor. Wat vinden jullie?
Moet prins Valentijn zich aan zijn woord houden? Of mag hij van
gedachten veranderen? Onderbouw je mening.
Leesvraag: Welke leugens komen er in jouw boek voor?
Hoe denk jij hierover?
l
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