TIEN GOUDEN VOORLEESTIPS BIJ ‘LASSA HEEFT DORST’

1

W EET W AT JE LEE S T
Lees het boek eerst zelf.
Waar gaat het boek precies over?
Wat is het probleem in het verhaal?
Lassa zoekt iets te drinken, maar wat?
Wat gebeurt er allemaal?
Lassa heeft dorst. Wat gaat ze drinken? De thee is te heet.
De chocolademelk is op. Blijft er nog iets over?
Hoe loopt het verhaal af?
Gelukkig, haar lievelingsdrankje is er nog.

2

MAAK JE E IG E N
VOOR LE ES R IT UE EL

3

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).

BEKIJK S AME N D E K AFT

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:
Lassa heeft erge dorst. Ze loopt naar de
ijskast. Zal Lassa iets te drinken vinden?

4

L AAT UW K IN D V ER TE LLE N
Uw kind mag best wat zeggen (of
vragen) tijdens het voorlezen. Het gaat
er om dat uw kind praat, dus alle
antwoorden zijn goed.
Bijvoorbeeld:
Waarom heeft Lassa zo’n dorst? Heb jij
wel eens dorst?
Wat drink je dan?

5

SPE E L IN O P RE AC TIES
Reageer ook op opmerkingen die
misschien niet bij het verhaal passen.
Bijvoorbeeld:
Jij houdt erg van chocolade melk, zeg je.
Maar wat vind je nog meer lekker om te
drinken?
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6

VOOR S PE L S AME N HE T V ER H AAL

Vraag op spannende momenten hoe het
verhaal verder zou kunnen gaan.
Bijvoorbeeld:
• Waarom kan Lassa geen yoghurtdrank
drinken?
• Waarom drinkt ze geen badwater?
• Zal Lassa iets te drinken vinden?

7

BESTEE D AAN D ACH T AAN
MOE ILIJ KE W OO RD EN

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:
Zullen we een ijsklontje laten smelten?

8

MAAK H ET LE V EN DIG
U kunt geluiden en bewegingen maken die bij
het verhaal passen. U kunt ook aan uw kind
vragen om iets voor te doen.
Bijvoorbeeld:
Maak geluiden bij het drinken van thee (blazen
omdat de thee heet is)

9

PR AAT N A OV ER HE T B OE K
Stel bijvoorbeeld een vraag. Heeft uw kind
het verhaal echt goed begrepen?
Bijvoorbeeld:
Boven de tekst op de linkerbladzijde is
steeds het drankje waar het over gaat,
afgebeeld. Vraag aan uw kind (bij de tweede
keer voorlezen) wat er in de beker of
verpakking zit.

10

LEE S H ET BO EK ME ER DE RE
KEREN VO OR

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

