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Denkvragen bij het boek; We hebben er een geitje bij! 

Blz. 1 en 2 

 Welke dieren zie je hier? 

 Waarom vliegt de vogel weg, denk je? 

 Wat zal Mik gaan doen? 

 Welke rijmwoorden hoor je? 

Blz. 3 en 4 

 Welke dieren zie je hier allemaal? 

 Waarom hangen er vlaggen, denk je? 

 Hoe komt Mik vooruit? 

 Welke dieren kunnen vliegen op deze bladzijde? 

Blz. 5 en 6 

 Welke dieren zijn zwart en wit op deze bladzijdes? 

 Waarom is de koe zo blij? 

Blz. 7 en 8 

 Gaat Mik naar het paard? 

 Wat doet de koe? 

 Wat betekent; bedaard? 

Blz. 9 en 10 

 Welk dier zie je hier die nog niet eerder op een afbeelding heeft gestaan? 

 Waarom wordt het druk in de wei? 

Blz. 11 en 12 

 Welke speeltoestellen zie je allemaal in deze kinderboerderij? 

 Wat vind jij het leukst om mee te spelen? 

 Wat is een scharrelkip? 

 Heeft de kip ook kuikens? 

 Waar loopt de kip? 

Blz. 13 en 14 

 Welke dieren zie je op deze bladzijde? 

 Wat gaat het kuiken onderaan doen, denk je? 

 Kun je net als de kip verheugd zijn? 

Blz. 15 en 16 

 Wat heeft Mik aan? 

 Wat staat achter het konijnenhok? 
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Blz.  17 en 18 

 Hoe kun je zien dat het konijn van oor tot oor straalt? 

 Kunnen jullie dat ook eens doen? 

 Hoe voel je jezelf dan? 

 Wat zal er achter het deurtje van het hok zitten? 

Blz. 19 en 20 

 Wat doet de boer en waarom doet hij dat? 

 Wat heeft Mik in de hand? 

 Wat zijn de varkens aan het doen? 

 Kun je de slak vinden? 

Blz. 21 en 22 

 Kun je juichen? Laat dat eens horen? 

 Waarom liggen de varkens in de modder? 

Blz. 23 en 24 

 Hoeveel vogels zie je op deze bladzijdes? 

 Zie je de stal al? Hoe zou je daar moeten komen? 

 Wie woont er in het hok achter de boer? 

Blz. 25 en 26 

 Hoe kun je in de stal komen? 

Blz. 27 en 28 

 Ziet de moedergeit er net zo uit als haar kleintje? 

 Wie staan er allemaal in de deuropening? 

 Hoe kijkt iedereen? 

 Hoe zou jij kijken? 

Rijmoefening 

Lees het boek nog een keer voor en laat steeds het laatste woord van de tweede zin weg en vraag de 

kinderen welk rijmwoord daar zou passen. 

 

 

 

 

 


