
221L2 - Thema 8 - es  - correcties e te

59Thema 8 - les 4

les 4

Ja of nee?
Ik kan vertellen over het misverstand tussen de hoofdpersonages. 

Lees deel 1 van het verhaal.

“Hebbes!” roept Flor tot slot.

Hij doet teken dat Mila op het bed mag zitten. Met het boek kruipt hij naast haar.

“Kijk,” zegt hij, “in dit boek staan veel plaatjes. Bij elk plaatje hoort een woord. Zo 
kun je Nederlands leren!”

Mila kijkt hem met grote ogen aan en ze glimlacht weer. Flor krijgt een warm 
gevoel in zijn buik. Maar hij heeft geen idee of het meisje hem wel begrijpt.

Hij slaat het boek open en wijst naar een tekening. “Poes”, zegt hij.

Mila bloost terwijl ze hem zachtjes herhaalt: “Poes.”

Dat gaat goed, denkt Flor, en hij wijst nog  
plaatjes aan. Mila lijkt het leuk te vinden,  
want ze praat steeds luider. Ze proeft de  
letters op haar tong alsof het snoepjes  
zijn. Ze herhaalt woorden als broek,  
vlinder, groen en appel.

Na een hele poos vraagt Flor:  
“Wil je nog plaatjes kijken?” Mila  
schudt het hoofd, dus Flor klapt  
het boek dicht.

Hij merkt dat Mila fronst, maar hij  
begrijpt niet waarom. Doet hij iets fout?

Frons ook eens. Wanneer fronsen mensen zoal?
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glimlachen lachen zonder geluid

blozen een rode kleur op je wangen krijgen

de letters op je tong proeven het leuk vinden om de woorden te zeggen

herhalen het nog een keer zeggen

fronsen  rimpels maken op je voorhoofd
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Bespreek de vragen met je partner. 

a Omcirkel de namen van de personages in de tekst.

b Wie is het hoofdpersonage?

c Waarover gaat het verhaal?

d Hoe komt het dat Flor en Mila elkaar niet begrijpen?

e Vindt Mila het wel of niet leuk om de plaatjes te bekijken? Waarom (niet)?

Zet een kruisje bij het juiste antwoord.

a Flor heeft het gevoel dat Mila hem niet begrijpt omdat:

 ze niet goed hoort.
 hij niet duidelijk praat.
 ze geen Nederlands spreekt.

b Mila zegt ‘poes’ heel zachtjes. Waarom praat ze zo stil?

 Ze is bang voor Flor.
 Ze weet niet zeker of ze het woord juist zegt.
 Ze is een beetje hees.

c Mila lijkt het leuk te vinden om plaatjes te kijken, want:

 ze klapt in haar handen van plezier.
 ze praat steeds luider.
 ze glimlacht naar Flor.

Kleur in de tekst de zin die vertelt:

dat Mila nog geen Nederlands spreekt.

dat Mila nog veel woorden herhaalt.

Welk plaatje bekijken ze als eerste? Teken het en schrijf het woord erbij.
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