AUTO’S, TREINEN
& VLIEGTUIGEN
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• taal: mondelinge taalvaardigheid, en leesbevordering
• een verkooppraatje houden
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Snelle auto’s. Mooie, luxe auto’s en grappige mini-auto’s. Er zijn
zoveel verschillende auto’s! Jij gaat er eentje verkopen. Wie kiest
er voor jouw auto?
Materialen
• digibord Prowise: onderwijs.kinderboekenweek.nl
• printblad 1 (1 per tweetal)
• printblad 2 met auto’s (minstens 5 voor de hele klas)
• schaar, lijm

Stap 2: Praatje voorbereiden
• Maak tweetallen en deel de printbladen uit. Zet het printblad met
auto’s open op het digibord.
• Ieder tweetal kiest één auto. De kinderen vullen het werkblad in.
Ze mogen informatie uit het boek gebruiken, maar ook zelf dingen
verzinnen. Als het maar helpt om de auto te verkopen. Ze knippen
hun auto uit het knipblad en plakken die in het kader.
Stap 3: Verkooppraatjes houden
• Ieder tweetal houdt hun verkooppraatje voor de klas.
• Vraag: Wie heeft er een goed praatje gehouden? Welke auto zou
jij kopen? Laat de kinderen stemmen door hun hand op te steken.
Stap 4: Afsluiten
• Sluit de lessen af door nog even samen terug te blikken op het
boek. Vraag bijvoorbeeld: Wat vond je leuk aan dit boek? Wie
zou er verder in willen kijken? Geef de kinderen die dat willen
gelegenheid om het boek zelfstandig in te kijken.

Laat de kinderen in plaats van hun hand op te steken op de auto’s
bieden. Op welke auto wordt het meest geboden?

Op onderwijs.kinderboekenweek.nl:

• Les 2 bij dit boek: Tijdlijn van de
• De digibordles van Prowise
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Stap 1: Introductie en opdracht
• Bekijk samen de voorkant van het boek op het digibord. Vraag:
- Wat is een encyclopedie?
- Hoe zou je dit boek lezen? Van voor naar achter? Of anders?
- Wat voor soorten voertuigen staan er in het boek?
• Blader het boek samen door. Stel vragen en geef de kinderen
de ruimte om mee te denken en te reageren. Besteed aandacht
aan de inhoudsopgave. Het boek is in drie delen verdeeld (land,
water en lucht). Laat zien dat er twee typen pagina’s zijn: pagina’s
met één mooie grote foto en een leuk verhaaltje, en pagina’s met
allerlei vergelijkbare voertuigen met leuke weetjes.
• Bekijk enkele bladzijdes met auto’s. Begin met bladzijde 60. Kies
daarna bladzijdes met verschillende typen auto’s. Bijvoorbeeld:
stijlvolle auto’s, gekke auto’s, gezinsauto’s en mini-auto’s. Stel
vragen als: Wat vind je van deze auto’s? Waarom zou iemand
deze auto kopen?
• Leg de opdracht uit: Je gaat een auto kiezen en een
verkooppraatje voor die auto houden. Daarvoor verzamel je
argumenten op het werkblad.
• Bespreek punten die in het praatje aan bod kunnen komen.
Bijvoorbeeld: kleur, grootte, leeftijd, stijl, luxe, milieuvriendelijk, ...
• Vertel: In een verkooppraatje wordt veel in de overtreffende trap
gesproken. Denk daarom aan woorden als: mooiste, oudste,
snelste, enzovoort.

