TIEN GOUDEN VOORLEESTIPS BIJ
‘LASSA DOET BOODSCHAPPEN’

1

WEET WAT JE LEEST
Lees het boek eerst zelf.
Waar gaat het boek precies over?
Wat is het probleem in het verhaal?
Lassa doet boodschappen samen met konijn.
Als laatsten gaan ze naar de snoepwinkel, maar die is dicht. Wat nu?
Wat gebeurt er allemaal?
Lassa en konijn doen samen boodschappen. Dan gaan ze naar huis er is genoeg
te eten.
Hoe loopt het verhaal af?
Al is de snoepwinkel dicht, er is genoeg te eten

2

MAAK JE EIGEN
VOORLEESRITUEEL
Lees het boek voor op een rustige
plek in huis, en op een gezellig
moment van de dag.
Bijvoorbeeld vóór het naar bed gaan,
nadat u met uw kind naar Sesamstraat
hebt gekeken (in Sesamstraat wordt
ook altijd voorgelezen).
Dit verhaal is ook leuk om voor te lezen
voordat u samen met uw kind
boodschappen gaat doen

4

LAAT UW KIND VERTELLEN
Uw kind mag best wat zeggen (of
vragen) tijdens het voorlezen. Het gaat
erom dat uw kind praat, dus alle
antwoorden zijn goed.
Bijvoorbeeld:
Wat moet je allemaal meenemen als je
boodschappen gaat doen?
(zie de binnenkant van de kaft). Laat uw
kind iedere keer vertellen wat er allemaal
in de winkels ligt. Bijvoorbeeld: wat
verkoopt de bakker?

3

BEKIJK SAMEN DE KAFT

Lees de titel van het boek voor. Hoe heet
het boek?
Praat met uw kind over de voorkant van het
boek. Waar zou het boek over gaan? Wat zou
er gebeuren in het boek? Maak uw kind
nieuwsgierig naar het verhaal.
Bijvoorbeeld:
Welke winkels zie je op de voorkant. En met
wie gaat Lassa boodschappen doen?

5

SPEEL IN OP REACTIES

Reageer ook op opmerkingen die
misschien niet bij het verhaal passen.
Bijvoorbeeld:
Jij vindt een speelgoedwinkel leuk? Wat zou
je daar dan willen kopen
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6

VOORSPEL SAMEN HET VERHAAL
Vraag op spannende momenten hoe het
verhaal verder zou kunnen gaan.
Bijvoorbeeld:
! Vraag na iedere winkel of Lassa al klaar
is of nog meer boodschappen nodig
heeft.
! Als Lassa en konijn uiteindelijk bij de
snoepwinkel komen, is de winkel dicht.
! Wat nu? Zullen ze wachten?

8

7

BESTEED AANDACHT AAN
MOEILIJKE WOORDEN

Bedenk van te voren welke woorden
moeilijk of helemaal nieuw voor uw kind
zijn.
Als uw kind het woord niet kent, kunt u
helpen. Dat kunt u doen vóór of tijdens het
verhaal.
Bijvoorbeeld:
boodschappenbriefje, maak samen een
boodschappenbriefje.
U kind mag tekenen en net doen alsof het
schrijft.

MAAK HET LEVENDIG
U kunt geluiden en bewegingen maken die bij
het verhaal passen. U kunt ook aan uw kind
vragen om iets voor te doen.
Bijvoorbeeld:
Konijn wil iedere keer weg uit de winkel, maak
de stem van konijn zeurderig.

9

PRAAT NA OVER HET BOEK

Stel bijvoorbeeld een vraag. Heeft uw kind
het verhaal echt goed begrepen?
Bijvoorbeeld:
Op de linker bladzijde staat een plaatje, uw
kind mag zeggen bij welke winkel dit plaatje
hoort.

10

LEES HET BOEK MEERDERE
KEREN VOOR

Lees het boek vaker voor. Kinderen
houden van herhaling.
Verander soms een woord, en kijk of uw
kind dit merkt.

