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Vragen stellen             Titel Boek:   Klein-Mannetje heeft geen huis 

Creëren 
 

 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 
 

Bedenk een huis waar Klein-Mannetje ook in zou 
kunnen wonen. 
Bedenk een huis waar jij in zou willen wonen. 
Wat had jij gedaan/gezegd als jij Klein-Mannetje tegen 
was gekomen? Heb jij een oplossing voor zijn 
probleem? Vertel eens.… 
 

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 
 

Is het een goed of geen goed idee dat Klein-Mannetje 
voorgoed bij Klein-Vrouwtje woont? Waarom? 
Klein-Mannetje woonde in een schoenendoos, een 
boom, een lege jampot, bij de konijnen en in het huisje 
van klein vrouwtje. Welk huis vindt Klein-Mannetje het 
fijnst en waarom?/ Welk huis zou jij het fijnst vinden en 
waarom? 

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 
 

Waarom zijn de wespen niet uitgenodigd op het feest 
en de andere dieren wel? 
Waarom wil Klein-Mannetje voorgoed bij Klein-
Vrouwtje wonen? 
Waarom ging Klein-Mannetje op zoek naar een huis? 
Hoe zou het verhaal zijn gegaan als het niet drie dagen 
en drie nachten lang had geregend? 

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 

Waarom is het belangrijk om een huis te hebben? 
Hoe zou jij je voelen als jij geen huis had? 
Welk huis van Klein-Mannetje is het sterkst om in te 
wonen? Waarom denk je dat? 
Dobbelsteenspel:  
Wat ziet/hoort/ruikt/zegt/doet/voelt Klein-Mannetje? 
 

Begrijpen 
 

 

omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 

Waarom vond Klein-Mannetje het fijn om bij Konijn te 
wonen?  
Kun jij voorspellen wat er gebeurt/ wat er nu zou 
kunnen gebeuren? (willekeurige prent). 
Wat is het belangrijkste in dit verhaal? 
Waarom kwam de slak te laat op het feest?  
 

Onthouden 
 

 

vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 

Welke dieren helpen Klein-Mannetje (niet)?  
Welke dieren heeft Klein-Mannetje ontmoet? 
Waar wilde Klein-Mannetje wonen? 
Welke dieren zijn op uitgenodigd op het feest? En 
welke dieren niet? 
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Hardop denken                Titel boek:  Klein-Mannetje heeft geen huis 

Creëren 
 

 
 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 

Bedenk een huis waar Klein-Mannetje ook in zou 
kunnen wonen. Denkpauze….  
Klein-Mannetje komt een boom tegen waarin de vogels 
wonen. Hij zou kunnen kijken of er onderin de 
boomstam een hol is waarin hij zou kunnen wonen. 
 

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 

Welk huis zou jij het fijnst vinden en waarom? 
Denkpauze….  Wanneer ik door het boek blader en alle 
huizen bekijk waarin Klein-Mannetje woont, zou ik het 
liefst in het huis willen wonen. Ik woon ook in een huis 
en dat vind ik heel fijn.  
 

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 

 
Waarom ging Klein-Mannetje op zoek naar een huis? 
Denkpauze….  
Klein-Mannetje ging op zoek naar een huis, omdat hij 
niet meer in zijn kartonnen huis kon wonen door de 
regen. Dus… zocht hij een nieuw huis om in te wonen. 
 

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 
 

 
Hoe zou jij je voelen als jij geen huis had?  
Denkpauze…. 
Ik zou me heel verdrietig voelen als ik geen huis had, 
omdat ik dan geen plek had om te wonen (slapen, eten, 
spelen, …).  
 

Begrijpen 
 

 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 

Waarom kan Klein-Mannetje niet in de schoenendoos 
blijven wonen? 
Denkpauze....  
Klein-Mannetje kan niet in de schoenendoos blijven 
wonen, omdat de schoenendoos kapot is gegaan door 
de regen. Het karton is zacht geworden. 
 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 

Waar wil Klein-Mannetje wonen? 
Denkpauze…. 
Klein-Mannetje wil wonen in een schoenendoos, in een 
boom,  in een glazen pot, in een koffiepot, in een 
konijnenhol, in een huis. 
 

 


