
Over leesfragmenten, illustraties en woorden
groep 4

O nee! De Verhaalhappers zijn in de bibliotheek geweest! Deze onvriendelijke bezoekers 
zetten graag hun tanden in de mooiste boeken en smullen van de plaatjes en letters. 
De hulp van de jonge taalknapperds uit groep 4 is hard nodig om de boeken weer 
compleet te maken. Lukt het de leerlingen om de juiste illustraties te koppelen aan de 
voorleesfragmenten en de woorden terug te vinden?

Verhaalhappers en  
taalknapperds
Verhaalbegrip

Velsen

periode:  februari, maart, april 2017

Kosten:  gratis 

Bezoek:  in beide vestigingen van de bieb  

Duur:   75 minuten

Voorwaarden: je bent in het bezit van een 
                         schoolabonnement 
  

Schrijf 
je nu 
in! 

Luisteren en kijken 
Na een korte uitleg gaan de 
leerlingen eerst op zoek naar 
de verdwenen illustraties. In 
groepjes luisteren de kinderen 
naar een verhaal dat is 
opgedeeld in fragmenten. Welke 
van de getoonde illustraties 
komt overeen met de tekst? 
Alleen door samen te werken 
en zorgvuldig te kijken, kan 
de opdracht goed afgerond 
worden. 

Levend alfabet  
Vervolgens gaan de leerlingen 
op zoek naar de woorden. Hier 
hebben de Verhaalhappers 
ten slotte ook hun tanden in 

willen lezen. Neem dus 
een bibliotheekpas mee. 
Controleer voor het bezoek 
of er voldoende ruimte op de 
pas is zodat je zeker weet dat 
de kinderen hun boek kunnen 
meenemen.

Aansluiting bij de lesstof 
Dit programma sluit aan op 
kerndoel 10: 
De leerlingen leren bij de 
doelen onder ‘mondeling 
taalonderwijs’ en ‘schriftelijk 
taalonderwijs’ strategieën te 
herkennen, te verwoorden, te 
gebruiken en te beoordelen.

gezet! De woorden moeten 
terug in het boek, want zonder 
woorden geen zinnen. De 
kinderen kruipen in de huid 
van een letter en komen onder 
begeleiding van muziek tot 
leven. Zodra de muziek stopt 
moeten de leerlingen de 
genoemde woorden vormen. 
Ook hier is samenwerking weer 
erg belangrijk: alleen door 
elkaar te helpen en goed te 
lezen, kan de missie worden 
volbracht. 

Afsluiting
Aan het einde van het bezoek 
kiezen de leerlingen een 
leuk boek uit dat ze graag 
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