
Boekenpraatje 
 

Gemaakt door: ______________________________________________ 

 

Zoek een boek dat je graag wil lezen en ook aan ons wil voorstellen. Het moet een boek zijn 

dat je nog niet gelezen hebt. Rond dit boek ga je de volgende opdrachten maken.  

Veel leesplezier! 

 

OPDRACHT 1: Dit boek ga ik voorstellen! 

Trek een foto van jezelf met het boek dat je gaat lezen (zorg dat de titel goed zichtbaar is).  

Misschien kan je op de foto ook iets extra tonen, iets dat met het boek te maken heeft. 

Print de foto uit. 

We hangen de foto’s op in de klas (ten laatste woensdag 8 maart). 

Zo is iedereen al benieuwd naar wat jij gaat brengen! 

 

OPDRACHT 2: Vul in! 

 

Titel: ______________________________________________________________________ 

Auteur: ____________________________________________________________________ 

Illustrator: _________________________________________________________________ 

Aantal bladzijden: _____________    

 

Dit vind ik zo leuk aan het boek: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Waarom heeft de auteur de titel gekozen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



OPDRACHT 3: Het hoofdpersonage. 

Bij deze opdracht stel je het hoofdpersonage uit het boek voor.  

Teken in de kader hoe jij denkt dat het hoofdpersonage er uitziet. 

Laat het hoofdpersonage zichzelf voorstellen aan de hand van de tekstballon.  

Je doet dit in drie goede zinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               HALLO! 

                    Ik ben ______________________! 

                   ________________________________ 

                  ___________________________________ 

                  ___________________________________ 

                   ___________________________________ 

                   ___________________________________ 

                   ___________________________________ 

                  ___________________________________ 

                  ___________________________________ 

                  ___________________________________ 

                       _________________________________ 

                            _____________________________ 

                                    _____________________ 

                             

 

 

 

 

  



OPDRACHT 4: Creatieve verwerking  

Je gaat je boek op een creatieve manier voorstellen tijdens je boekenpraatje.  

Je kiest één van deze opdrachten: 

      - Maak een strip van max. 8 plaatjes over een stuk van het boek dat jij leuk vond. 

      - Maak of teken een plattegrond van een belangrijke plaats uit het boek. 

      - Maak een boekalfabet over jouw boek: Bedenk bij elke letter van het alfabet een  

   woord dat  bij jouw boek past.  

   Stel (teken, schrijf, …)  het op een leuke manier voor. 

- Maak een spinschema over jouw boek, gebruik zo weinig mogelijk woorden.  

   Tekenen maar dus!  

- Maak een kijkdoos over het boek. 

- Maak stokpopfiguurtjes (op satéstokjes) van enkele personages van je boek en speel  

   een stukje uit je boek na tijdens je boekenpraatje. 

 Voor opdrachten 1 tot en met 4 gebruik je een A3-blad of groter. 

 

OPDRACHT 5: Voorstelling in de klas 

Binnenkort kom je je boek voorstellen in de klas.  

Probeer dit op een leuke, originele manier te doen! 

  

Je maakt reclame voor jouw boek door te vertellen....: 

- … wat de titel is. (Waarom net die titel?) 

- … wie de auteur is. (Zoek wat extra informatie op over de auteur.) 

- … waarom je het boek koos en wat er zo leuk aan is. 

- … waarover het boek gaat… (Maar LET OP: het einde verklap je niet.) 

        Je toont natuurlijk ook je creatieve verwerking en je vertelt er iets over. 

 

Dit alles duurt tussen de vier en de zeven minuten. 

Je brengt dan dit bundeltje mee, samen met je boek en je creatieve verwerking. 

MAAR… verklap op voorhand aan niemand welke opdracht jij gekozen hebt of hoe jij je 

boekenpraatje gaat brengen. Op die manier worden we allemaal verrast! 

  

Trek een kring rond de datum dat jij je boekenpraatje moet doen (4 lln. per keer): 

donderdag 16 maart   /  vrijdag 17 maart  /  dinsdag 21 maart  /  vrijdag 24 maart 


