
OEFENING 1
   Bekijk het artikel ‘Waterfantje’, maar lees de tekst nog niet.
   Bekijk stappenplan 1 op pagina 68, stappenplan 4 op pagina 70 en 
   stappenplan 8 op pagina 72.

   1. Omcirkel het goede antwoord. Maak de zin af. Ik wil dit artikel lezen, omdat…
    A ik iets wil opzoeken.
    B  ik wil weten hoe ik iets moet doen of hoe iets werkt.
    C  ik wil weten wat iemand van iets vindt.
    D ik wil weten welk nieuws er is.
   
   
2. 

3.  Wat zou jij willen weten over dit onderwerp? Bedenk twee vragen.
 

 Lees nu het artikel ‘Waterfantje’.

4.  Zijn de vragen die je net hebt bedacht beantwoord? 
 Ja? > Schrijf de antwoorden hieronder op. 
 Nee? > Zoek de antwoorden op jouw vragen via Google.

vraag 1

vraag 2

!    
    

Over welk onderwerp gaat deze tekst, denk je?

8

vraag 1

vraag 2

Het onderwerp 
vertelt je in een paar 

woorden waar de tekst over 
gaat. Een onderwerp van een 
tekst kan één woord zijn, 
maar het kan ook een 

(korte) zin zijn.
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Een 
leesdoel is het 

doel waarmee je een 
tekst leest. Bijvoorbeeld: 
je wilt weten wat een 

schrijver van iets 
vindt.

5.  Stel: je wilt weten waarom olifantje Fah Jam zwemles krijgt. Dit is je leesdoel. Is jouw leesdoel na  
 het lezen van deze tekst beantwoord? Omcirkel het  goede antwoord.
 A Ja, in de tekst staat dat Fah Jam zwemles krijgt, omdat ze dat moet van de dierentuin.
 B  Ja, in de tekst staat dat Fah Jam zwemles krijgt, omdat ze twee kunstbenen heeft.
 C  Ja, in de tekst staat dat Fah Jam zwemles krijgt, zodat ze weer goed kan leren lopen.
 D Nee, in de tekst staat niet waarom Fah Jam zwemles krijgt.

6.  Lees: ‘Het Thaise olifantje Fah Jam vond het maar eng!’ Wat vond Fah Jam eng? 
 Omcirkel het goede antwoord.
 A Haar allereerste stapjes.
 B Haar allereerste zwemles.
 C Om voor het eerst naar buiten te gaan.
 D Om voor het eerst zonder moeder naar buiten te gaan.

Waterfantje
Door Bouwien Jansen - Hoe dapper was jij tijdens je allereerste 
zwemles? Het Thaise olifantje Fah Jam vond het maar eng! Toch moet ze 
doorzetten. Het kleintje heeft de lessen namelijk nodig om weer goed te 
leren lopen. Fah Jam stapte een poos geleden per ongeluk in een val en 
raakte gewond aan haar poot. Sindsdien loopt ze mank en slingert ze als 
een malle. Door de zwemlessen krijgt ze sterke spieren en kan ze straks 
weer normaal rondstampen. Haar trainers zeggen dat Fah Jam het heel 
goed doet in het zwembad. Ze denken dat ze haar waterzenuwen snel 
kwijt zal zijn en straks dikke pret heeft tijdens de plonslessen.

 Kijk voor een zwemfilmpje op Kidsweek.nl/zwem

vindt.ARTIKEL
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   Lees het artikel ‘Poedelen met de baas’ hieronder.
   Bekijk stappenplan 10 op pagina 74.

10
OEFENING 2

Door Bouwien Jansen - Met de baas wandelen in het bos is best 
lekker. Maar samen zwemmen, is natuurlijk nog veel leuker! Deze 
honden in de Amerikaanse staat Florida hadden zondag mazzel. Een 
boel zwembaden waren geopend voor dieren én baasjes tegelijk. Er 
werd hard geblaft en iedereen maakte beestachtige bommetjes. 

Poedelen met de baas

1.  Lees: ‘Deze honden in de Amerikaanse staat Florida hadden zondag mazzel’. Wat bedoelt de 
 schrijver met ‘mazzel’? 
 Omcirkel het goede antwoord. 
 Maak de zin af: Als je mazzel hebt, dan heb je…
 A dorst
 B geluk
 C pech
 D ruzie

2.  Lees: ‘Er werd hard geblaft en iedereen maakte 
 beestachtige bommetjes.’ Heb jij wel eens een 
 bommetje gemaakt? Teken in het tekenvak 
 hiernaast hoe je een bommetje maakt. 

TEKENVAK

ARTIKEL
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3.  De kop van het artikel is ‘Poedelen met de baas.’ Wat zou een andere kop voor het artikel 
 kunnen zijn? Kleur het goede antwoord.

 

4.  Zou jij een dagje willen zwemmen met jouw huisdier? Leg je antwoord uit.

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

5.  Teken de tekst uit, je mag zelf kiezen of je een tekening, woordveld, schema of mindmap maakt. 

6.  De zinnen van de tekst hieronder staan door elkaar. Zet de zinnen in de juiste volgorde door ze te  
 nummeren.
  Na elke letter krijgt het huisdier een snoepje.
 

  Hondje Penny kan dat wel. 
  Het volgende woord dat ze Penny wil leren is dog, het Engelse woord voor hond.
 

  Van een heleboel verschillende letters kan Penny precies de juiste pakken om haar naam te  
  vormen. 
  Dit doet ze door de letters van haar eigen naam in de goede volgorde aan haar baasje te   
  geven.
  De meeste honden kunnen een bal vangen, maar hun eigen naam schrijven? 

7.  Als jij jouw huisdier zou leren spellen, welke woorden zou je hem/haar dan leren?
 
 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 

 Fietsen met de baas  Hardlopen met de baas
 

 Roeien met de baas  Zwemmen met de baas

De zinnen van de tekst hieronder staan door elkaar. Zet de zinnen in de juiste volgorde door ze te 

TEKENVAK

11

Kidsweek begrijpend lezen BI Oefenboek A Groep 4 & 5 def.indd   11 02-02-18   16:51



   Bekijk het artikel ‘Feest voor Pippi’s papegaai’ hiernaast, maar lees de tekst  
   nog niet.
   Bekijk stappenplan 3 op pagina 69 en stappenplan 11 op pagina 75.

   1.  Bekijk de afbeelding bij de tekst. Over welk onderwerp gaat het artikel bij   
    deze afbeelding, denk je?
    
    _______________________________________________________________

   2.  Wat weet jij al over het onderwerp papegaaien? Vul het woordveld op de  
    pagina hiernaast in.

Lees de tekst ‘Feest voor Pippi’s papegaai’ op de pagina hiernaast.

3.  Welk woordveld past het best bij de tekst? Omcirkel het goede woordveld.

4. Welke twee dingen zijn zo bijzonder aan deze papegaai? Omcirkel het goede antwoord.
 A Hij is dertig jaar geworden en helemaal blauw.
 B Hij is vijftig jaar geworden en speelde de papegaai van Pippi Langkous in een film.
 C Hij speelde in een film van K3 en woont in Artis.
 D Hij woont in Duitsland en heeft heel bijzondere veren. 

Lees de tekst ‘Papegaai’ op de pagina hiernaast.

5.  Op welke vragen vind je het antwoord wel in de tekst? Kleur deze vragen groen. Op welke vragen  
 vind je het antwoord niet in de tekst? Kleur deze vragen rood.

6.  Wat eten papegaaien? Omcirkel het goede antwoord.
 A Gras, honing, rupsen en bladeren.
 B Noten, bessen, bladeren en bloemen.
 C Patat, brood, bloemen en kevers.
 D Sla, bananen, blauwe bessen en noten.

OEFENING 3            
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 Zijn papegaaien kleurrijk?

 Kunnen papegaaien praten? Hoeveel papegaaien leven in Nederland?

 Wat eten papegaaien?
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Door Bouwien Jansen - Verjaardagsnootjes en veel bezoek voor 
papegaai Douglas uit de dierentuin van de Duitse stad Karlsruhe. 
De vogel werd afgelopen weekend vijftig. Dat is behoorlijk oud 
voor een papegaai. Maar Douglas is meer dan alleen een krasse 
knar. Hij is óók een wereldberoemde filmster. De vogel speelde 
namelijk Pippi’s papegaai Rosalinde in de film Pippi in Taka-
Tukaland. Op zijn feestje kwamen dan ook veel verklede fans 
met vuurrode vlechten en sproetjes.

Feest voor Pippi’s Feest voor Pippi’s Feest voor Pippi’s 
papegaai  papegaai  papegaai  
Feest voor Pippi’s 
papegaai  
Feest voor Pippi’s Feest voor Pippi’s Feest voor Pippi’s 
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Feest voor Pippi’s 
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Feest voor Pippi’s 

papegaaien

Woordveld

 Papegaai
  Er zijn veel verschillende soorten papegaaien. Voorbeelden van grote papegaaien zijn de Ara, de
  Amazone en de Kaketoe.

  Uiterlijk
  Papegaaien zijn vaak kleurrijk. Ze hebben een sterke snavel. Ook hebben ze vier tenen, waarvan twee 
  tenen naar voren en twee tenen naar achteren staan. Hierdoor kunnen ze goed klimmen.

  Voedsel
  Papegaaien eten noten, bessen, bladeren en bloemen. Sommige likken met hun tong honing uit 
  bloemen.

  Praten
  Sommige soorten, zoals de Grijze Roodstaart, kunnen het geluid van mensen goed nadoen. Hierdoor 
  kunnen we hem dingen leren zeggen. Waarschijnlijk kunnen sommige papegaaien dit zo goed, omdat ze 
  in de natuur ook communiceren met verschillende geluiden. Ze passen hun taal aan de groep waarin ze 
  leven aan.

Feest voor Pippi’s Feest voor Pippi’s Feest voor Pippi’s 
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