Interactief voorlezen

Kijkwijzer

Deze kijkwijzer hoort bij het prentenboek: De Kunstenaar, geschreven door Lisette van de
Heg en getekend door Tirza Beekhuis, uitgegeven door Vuurbaak. ISBN: 978 90 5560 531
www.lisettevandeheg.nl | www.tirzabeekhuis.com | ww.facebook.com/BoekDeKunstenaar
Tip: Lees steeds een paar blz. van een heel blokje achter elkaar door, en stel daarna de
vragen die bij dat blokje horen aan de klas.
De schuingedrukte vragen zijn wat moeilijker, en minder geschikt voor de onderbouw
basisschool.
Blokje 1
1 | Blz. 1/2
Iedereen is druk met zijn werk . Waar woont een jong meisje?
Wat is zij aan het doen?
2 | Blz 5/6
De kunstenaar is in zijn werkkamer bezig, maar ook buiten zijn huis gaat
er van alles veranderen. Hoe kan je in deze plaat al zien dat dit gaat
gebeuren?
3 | Blz 9/10
Door de kunstenaar komt er niet alleen kleur, maar ook muziek en liefde in
de levens van de dorpelingen. Wat denk je dat dit betekent?
4 | Blz 11/12
Wat denken jullie dat de kunstenaar heeft gemaakt?

Blokje 2
5 | Blz 17/28
Snap je dat iemand nieuwsgierig is naar de machinekamer? Wat vind je
ervan dat hij toch naar binnen gaat?
6 | Blz 19/20
Hoe zie je in deze plaat dat er iets mis is gegaan?
7 | Blz 21/22
Als er vergaderd wordt, is de kunstenaar ook aanwezig, maar niemand
vraagt hem iets. Hoe komt dat denk je? Wat vind je daarvan?

Blokje 3
8| Blz 29/30
De mensen zijn blij, behalve het meisje. De tekening laat op meerdere manieren zien
dat zij zich anders voelt dan de rest. Hoe?

9 | Blz 33/34
Op wie lijkt de kunstenaar in dit verhaal? Wat heeft hij gedaan?

Teken je zelf op jouw
lievelingsdier uit de
draaimolen. Je kan een
dier uit dit prentenboek
gebruiken, maar ook zelf
een nieuw draaimolen
dier verzinnen. Veel
plezier!

Extra's bij dit boek:
Bij het prentenboek is ook een prachtig Digitaal prentenboek gemaakt waarin het verhaal
wordt voorgelezen door Tim van Wijngaarden. (TimZingt) Deze is GRATIS te bekijken via
Youtube! Zoek op ´De kunstenaar, luisterboek`
Kleurplaten bij dit verhaal zijn gratis te downloaden via www.tirzabeekhuis.com

