THEMAPROGRAMMA

Kinderboekenweek
2019 Thema: ‘Reis mee!’
Naam
Anke Kranendonk
Titel themaprogramma
Op reis? Zet je zintuigen open!
Doelgroep themaprogramma
Van

4

tot

12

Groepsgrootte:
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen

jaar
Maximum aantal te boeken
bezoeken per dag

4

Meer dan 60 kinderen
Inhoud themaprogramma (en eventuele opdrachten)
Anke heeft veel gereisd, op de fiets, de motor, in de trein van Rusland
naar Peking, in een zeilboot. Overal zag, hoorde, proefde ze andere
dingen. Jij kunt ook op reis: van huis naar school en weer terug. Dat
doe je lopend, op de fiets, misschien in de auto. Wist je dat je daar
ook al van alles kunt meemaken? Zet je zintuigen maar open!
Opdracht:
Neem pen en papier mee en schrijf de volgende zaken op die je
onderweg tegenkomt:
10 dingen die je ziet
8 dingen die je hoort
6 dingen die je ruikt
Volgende
pagina
4 dingen die
je voelt
2 dingen die je proeft.
Meer mag natuurlijk ook.
Had je ooit geweten zoveel te ervaren in zo'n korte tijd?

ˇ

p. 1/2

THEMAPROGRAMMA

Kinderboekenweek 2019
Thema: ‘Reis mee!’

Benodigdheden die de organisator moet regelen
Beste leerkracht, wilt u de kinderen een schriftje en een pen
meegeven zodat de kinderen hun aantekeningen kunnen opschrijven?
En zorgen dat het schriftje aanwezig is wanneer ik in de klas ben?
Dank u wel!

Boeken bij het thema ‘Reis mee!'
Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep
Hoe was het op school, Samme? 2000 - Big Balloon - OB

Paniek in de tent - 2018 - Zwijsen - MB

Kapitein Kees - 2014 - Lemniscaat - MB

Waar zijn papa en mama? - 2014 - Zwijsen - MB

Waar zijn papa en mama? - 2014 - Zwijsen - MB

Lynn 3.0 - 2016 - Lemniscaat - BB

Verdwaald in Amsterdam - 2014 - Zwijsen - BB

Dubbel Verliefd - 2012 - Zwijsen - BB
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