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Vragen stellen             Titel Boek:   Rikki en de tuin van opa 

Creëren 
 

 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 
 

Rikki en opa gebruiken een schop om de grond om te 
spitten. Hoe kunnen ze dit doen als ze geen schop 
hebben?  
Hoe kunnen opa en Rikki aan groente komen als opa geen 
groentetuin heeft?  

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 
 

Hoe voelt Rikki zich als hij de worteltjes ziet, die hij zelf 
gezaaid heeft? Waarom denk je dat? 
Heb jij zelf wel eens gezaaid? Hoe voelde jij je toen?  

Wat zou jij hebben gedaan als je Rikki was? Zou je ook 
groente zaaien? Waarom wel of waarom niet? 

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 
 

Waarom heet dit verhaal ‘Rikki en de tuin van opa’? 
Rikki kijkt naar de wortelen die hij zelf gezaaid heeft. Wie 
gluurt er naar Rikki? Waarom denk je dat?  
In welk seizoen speelt het verhaal zich af? Waarom denk 
je dat?  
Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of 
waarom niet? 
 

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 
 

Het dobbelsteenspel: 
Wat voelt/ hoort/ ziet/ ruikt/ doet/ zegt Rikki? 
Waarom heeft Rikki worteltjes gezaaid in de groentetuin 
van opa?  
Waarom is het zaaien van groentezaden zo belangrijk 
voor opa en Rikki?  
 

Begrijpen 
 

 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 
 

Naar wie gaan Rikki, Papa en mama vaak in het weekend? 
Waarom staan er allemaal bordjes met woorden in de 
groentetuin van opa?   
Welke spullen hebben opa en Rikki nodig om te kunnen 
zaaien? Waarom?  
Welke verschillen zijn er tussen Rikki en opa? 
 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 
 

 
Over wie gaat dit verhaal? 
Waar speelt het verhaal zich af? Hoe kun je dat zien? 
Wat is de lievelingsplek van Rikki bij opa en oma? 
Waarom denk je dat? 
Welke dieren kom je tegen in het verhaal?  
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Hardop denken                Titel boek:  Rikki en de tuin van opa 

Creëren 
 

 
 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 

Rikki en opa gebruiken een schop om de grond om te 
spitten. Hoe kunnen ze dit doen als ze geen schop 
hebben?       Denkpauze……   
Rikki en opa kunnen graven met hun voorpoten. Zo doen 
echte konijnen dat ook.  
 

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 

Hoe voelt Rikki zich als hij de worteltjes ziet, die hij zelf 
gezaaid heeft? Waarom denk je dat? 
Denkpauze……  
Ik zie dat Rikki lacht. Hij is blij en trots dat de worteltjes 
gegroeid zijn.  
 

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 

In welk seizoen speelt het verhaal zich af? Waarom denk 
je dat?        Denkpauze….  
Ik denk dat het voorjaar is. Er staan veel bloemen in het 
gras, de bladeren aan de bomen zijn groen en de zaadjes 
groeien.  

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 

Waarom is het zaaien van groentezaden zo belangrijk 
voor opa en Rikki?            Denkpauze….  
In de groentetuin van opa groeien verschillende soorten 
groente. Konijnen eten graag groente. Het zaaien is 
belangrijk voor opa en Rikki, zodat er groenten groeien 
die ze op kunnen eten. 
 

Begrijpen 
 

 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 

Welke verschillen zijn er tussen Rikki en opa? 
Denkpauze.......  
Opa is groot en Rikki is klein.  
Opa is oud en Rikki is jong.  
Opa draagt een tuinbroek met lange broekspijpen en 
Rikki draagt een tuinbroek met korte broekspijpen.  
 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 

Welke dieren kom je tegen in het verhaal? 
Denkpauze.......... 
Ik blader door het boek en ik zie konijnen: Rikki en zijn 
familie. Verder zie ik een kat, een merel, rupsen, 
lieveheersbeestjes, een slak, een vlinder, mieren, spinnen 
en veel wormen.  
 

 


