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Vragen stellen                     Titel Boek:     Bang Mannetje 

Creëren 
 

 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 
 

Bang Mannetje belt de toverboom om hulp te vragen. 
Bedenk een andere manier wat Bang Mannetje kan 
doen om zich minder bang te voelen.  
Hoe zou Bang Mannetje bij de toverboom kunnen 
komen als hij niet door het Wilde Woeste Woud durft te 
lopen?  

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 
 

Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of 
waarom niet?  
Hoe voelt Bang Mannetje zich wanneer hij het Wilde 
Woeste Woud inloopt? En hoe voelt hij zich wanneer hij 
uit het Wilde Woeste Woud loopt? Hoe kan dat?  

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 
 

Wat zou er met Bang Mannetje gebeurd zijn als hij de 
toverboom niet had gebeld? 
Wat zou er gebeuren met Bang Mannetje in het Wilde 
Woeste Woud Bang als hij niet zegt dat hij een afspraak 
met de toverboom heeft? 
Aan het begin van het verhaal is Bang Mannetje een 
bang mannetje; aan het einde van het verhaal is hij een 
dapper mannetje. Hoe kan dat?  

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 
 

Ben jij ook wel eens bang? Wanneer? Waarvoor? 
Waarom?  
Wat had Bang Mannetje kunnen doen om niet meer 
bang te zijn,  als de toverboom er niet was geweest? 
Dobbelsteen-spel:  
Wat zegt/hoort/ziet/ruikt/voelt/doet  Bang Mannetje? 

Begrijpen 
 

 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 
 

Waarom belt Bang Mannetje de toverboom?  
Welke verschillen zijn er tussen de wilde woeste 
wezens? (klein, groot, langzaam, snel, harig, stekelig, 
poten, vleugels, mens, dier ….). 
Waarom is Bang Mannetje niet bang in het Wilde 
Woeste Woud? 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 
 

 
Waar speelt het verhaal zich af? Hoe kun je dat zien? 
Welke mensen en wilde woeste wezens zie je in het 
verhaal? 
Wat zegt de toverboom tegen Bang Mannetje aan de 
telefoon? 
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Hardop denken                  Titel boek:    Bang Mannetje 

Creëren 
 

 
 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 

Bedenk een andere manier wat Bang Mannetje kan doen 
om zich minder bang te voelen.   Denkpauze….    Bang 
Mannetje kan een vriend of vriendin vragen om met hem 
mee te gaan naar de bakkerij. Wanneer iemand 
voordringt, kunnen ze samen zeggen dat zij eerst aan de 
beurt waren. Een volgende keer kan Bang Mannetje het 
dan alleen proberen.  

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 

Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of 
waarom niet?    Denkpauze….        Het begin en het einde 
van het verhaal kunnen wel echt gebeurd zijn. Het gaat 
om mensen en om bang en dapper zijn. De rest van het 
verhaal kan niet echt gebeurd zijn, omdat de wilde 
woeste wezens in het echt niet kunnen praten en niet 
allemaal echt bestaan.   

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 

Aan het begin van het verhaal is Bang Mannetje een bang 
mannetje; aan het einde van het verhaal is hij een dapper 
mannetje. Hoe kan dat?   Denkpauze…. Bang Mannetje is 
eerst bang, omdat hij bang is wat andere mensen denken 
of zeggen over hem. Aan het einde van het verhaal zegt 
de toverboom dat hij een dapper mannetje is, omdat hij 
langs alle wilde woeste wezens is gelopen. Hij was niet 
bang.  Dus nu is Bang Mannetje Dapper Mannetje. 
(tijdens de uitleg prenten aanwijzen in het boek). 

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 

Wat had Bang Mannetje kunnen doen om niet meer bang 
te zijn, als de toverboom er niet was geweest? 
Denkpauze…. Op de 1e prent zie ik 2 mensen en ze kijken 
niet blij. Misschien zijn ze ook bang? Misschien kan Bang 
Mannetje naar hen toe gaan en vragen of zij ook bang 
zijn? En dan kunnen ze elkaar helpen om minder bang te 
zijn, want als je samen bent, ben je niet alleen! 

Begrijpen 
 

 

omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 

Waarom belt Bang Mannetje de toverboom?  
Denkpauze….     Bang Mannetje wil graag minder bang 
zijn. Hij kijkt in de Gouden Gids onder Hulp aan Bange 
Mannetjes. En daar staat dat hij de toverboom kan bellen 
om hulp te vragen. 
 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 

Wat zegt de toverboom tegen Bang Mannetje aan de 
telefoon?           Denkpauze….   
De Toverboom zegt dat hij in een wild woest woud staat 
vol wilde woeste wezens. Maar ze doen niets, dus Bang 
Mannetje hoeft niet bang te zijn! 
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