Boekendoos

Groep 6

Zo doe je dat!
Wat moet je doen?

Kies een boek dat je graag wilt lezen of een boek dat je met heel veel plezier
gelezen hebt.
Schrijf de titel op de lijst in de klas om te voorkomen dat andere kinderen ook
een boekendoos over dit boek maken.
Maak een samenvatting over de inhoud van het boek,
beschrijf jouw mening en versier een boekendoos.

Wat moet er allemaal in de boekendoos zitten?
Samenvatting
Beschrijf in je eigen woorden waar het boek over gaat. In de samenvatting staat
ook:
-wie de hoofdpersoon is
-wat de belangrijkste gebeurtenis is
De samenvatting moet in begrijpelijke taal geschreven zijn. Het moet minimaal
300 en maximaal 600 woorden tellen.
Stukje tekst
Kies een stukje uit het boek. Kies een stuk die je heel erg mooi vindt, of juist heel
grappig. Dit stukje mag je gewoon overschrijven. Het moet de lezer enthousiast
maken en nieuwsgierig!
Jouw mening
Vertel waarom je juist dit boek hebt gekozen. Wat maakt dit boek voor jou
bijzonder? Vertel of je het verhaal zelf zou willen meemaken? Waarom?
Jouw mening telt minimum 120 woorden, er zit geen maximum aan.
Voorwerpen
In de schoenendoos verzamel je zeven voorwerpen die een belangrijke rol in
het verhaal spelen.
Aan elk voorwerp bind/plak je een kaartje, waarop je uitgebreid uitlegt welke
rol het voorwerp in het boek speelt en waarom jij vindt dat dit voorwerp
belangrijk is voor het verhaal.

Voor alle duidelijkheid: mensen zijn geen voorwerpen, plaatjes van voorwerpen
mag je niet gebruiken.
Versieren
Zorg ervoor dat de boekendoos er aantrekkelijk uitziet. Versier de doos met de
kaft van het boek en zorg ervoor dat het er leuk uitziet!
Vragen?
Tot slot kunnen je klasgenoten vragen stellen over het boek tijdens het
boekenfeest. Zorg ervoor dat je alles over het boek weet, jij bent de expert!

Boekenfeest
Op 12 mei / 17 mei presenteer je de boekendoos tijdens het
boekenfeest.
Op het boekenfeest mag je je boekendoos laten zien. Je mag
het boek, de doos en de voorwerpen op een tafel leggen en de
bezoekers van het boekenfeest nieuwsgierig maken.
Deze bezoekers bekijken jouw boekendoos en kunnen vragen stellen. Zorg
ervoor dat ze allemaal jouw boek willen gaan lezen!

Tips!

-Begin op tijd!
-In een samenvatting schrijf je de dingen op die jij belangrijk vindt in het boek.
Je hoeft niet het hele verhaal na te vertellen. Kijk maar eens hoe schrijvers dat
doen. Op de achterkant van een boek staat meestal ook een samenvatting!
Maar.. schrijf wel altijd je eigen samenvatting!
-Doe alsof je reclame maakt voor het boek. Probeer ervoor te zorgen dat alle
kinderen in je klas dit boek willen
lezen!
- Vraag de juf tijdig om hulp
als het niet lukt!

Veel leesplezier en succes met het maken van je boekendoos!
Juf Marijke & juf Elisah

