Groep 3 – 4 (6 tot 8 jaar)
Miss Eenhoorn – Edward van de Vendel en Floor de Goede
Heb jij wel eens een optreden gedaan in de klas? Op een leuke manier
spannend, toch?

In dit boek gaat Ayla ook optreden. Ze vindt het spannend.

Opdracht 1:
Lees de tekst via deze link https://kinderboekenweek.nl/wpcontent/uploads/2020/02/9789045122816.pdf Dat mag alleen, het mag ook
samen met iemand.
Je kunt de tekst ook luisteren:
https://www.luisterrijk.nl/luisterboek/9789045124186/misseenhoorn?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate

Opdracht 2:
Kun jij de puzzel maken? Je mag het samen met iemand anders doen, want het is best moeilijk. Maar ook heel
leuk! Tip: Als de puzzel niet kan printen, kanje hem ook natekenen.
Het werkt zo: lees de vraag en geef een antwoord. Elke letter van het antwoord krijgt een eigen vakje.
Voorbeeld:
De vraag: Dit taalspelletje noem je een …..?
Het antwoord: een puzzel. Schrijf het zo op:

Vraag 1 hoort bij regel 1, vraag 2 bij regel 2 en zo verder. Als je alles goed hebt ingevuld lees je in de roze
vakjes van boven naar beneden ook twee woorden. Alle woorden in de puzzel gaan over de tekst.

Als je er in kijkt, zie je je zelf. Ra ra, wat is het?
1. De mooie paardjes doen mee aan een sh..? Kan je het woord afmaken?
2. De mensen die kiezen wie er mee mag doen noem je een …..?
3. Wie tweede wordt wint zilver, wie eerste wordt wint……?
4. Het aardige meisje Zoetelieve wenst Ayla ‘zooooo veel …..’. Welk woord moet op de puntjes?
5. Waardoor moet Ayla wel drie keer plassen?

6. De titel van het boek is Miss….. Welk woord hoort op de puntjes?
7. Weet jij het Engelse woord voor eenhoorn? Moeilijk hoor! Dus knap als je het weet!
8. De paardjes maken zich allemaal zo m…. mogelijk. Welk woord hoort op de puntjes?
9. Kijk goed naar de plaatjes. Wat voor soort paardje is Ayla?
10. Ayla is aan de beurt. Dit is haar k… om te winnen. Welk woord hoort op de puntjes?

Wat lees je van boven naar beneden?
Teken hier jouw mooiste eenhoorn. Als je het leuk vindt mag je je puzzel en je tekening mailen naar juf
Brenda maar dat hoeft niet. B.versluis@bibliotheekaandenijssel.nl

