
Er was eens een vosje...
over vuurtorens, wolkenkrabbers en nog veel meer torens

TIPS VOOR GEBRUIK IN DE KLAS

Dit is het nieuwste boek uit mijn serie ‘Er was eens...’ 
Het vosje vliegt over de hele wereld op zoek naar een mooie toren om in te wonen.  
Kies de tips die passen bij de groep!

1. vraag, voor je het boek voorleest, de kinderen of zij een toren kunnen opnoemen. 
 Je krijgt dan echt verrassende torens te horen.

2.  Sta even stil bij elke toren die Vos en Beer tegenkomen. 
 Zoals bij de vuurtoren, hebben de kinderen wel eens een vuurtoren gezien? 
 Waar dient deze toren voor?
 Zo ook bij de verkeerstoren van Schiphol en bij de fabriekstoren.

3.  Bij de landentorens (Eiffeltoren in Parijs, Wolkenkrabbers van New York, Chinese Pagode,  
 Big Ben in Londen en toren van Pisa in Italie) zou je kunnen vragen in welk land deze 
 torens staan. Wat weten ze van deze landen (of steden)
 Hebben ze zelf wel eens een van de torens bezocht? Wat eten de mensen in deze   
 landen? (Slakken in Frankrijk, fish & chips in Engeland, spagetti in Italië, bami in   
 China).  Waar eten ze met stokjes?

4.  Bij de kasteeltoren kun je vragen wie er in kastelen woonden vroeger 
 (ridders en koningen). Hebben we in Nederland ook kastelen? 
 Ja, zo heb je bv. Kasteel Radboud in Medemblik, waar Floris V heeft gewoond. 
 Een echt middeleeuws kasteel met kantelen.

5.  Op het schutblad staan alle torens. Noem een toren en vraag welke het is op de   
 tekening. De kinderen kunnen het aanwijzen.

6.  Zouden de kinderen ook wel in een toren willen wonen? Wat is het voordeel (ver kunnen  
 kijken bv.) en wat is het nadeel (veel trappen lopen, of hoogtevrees).  
 Hoe wonen ze zelf?

7.  Tot slot kun je de kinderen hun eigen droomtoren laten tekenen. 
 Zou leuk zijn als je de mooiste naar mij opstuurt, ik ben heel benieuwd!)

Vriendelijke groet en veel plezier met het boek, 
Gitte Spee

Kijk ook op mijn website www.gittespee.nl voor alle boeken uit deze serie en een kleurwedstrijd met 
mooie prijzen!


