Is dat een leuk boek?
boek?
Hoe weet je of je een boek leuk zal vinden?
- Je kent de serie of de auteur(s)
- Je vraagt het aan je vrienden
- Je kijkt naar de kaft
- Je leest de tekst op de achterkant
- Je leest de eerste pagina’s
Op internet kan je snel heel veel te weten komen over leuke boeken.
1) Ik heb van een boek gehoord maar ik weet niet zeker of die leuk is
Misschien heb je al van een vriend of vriendin over een leuk boek gehoord. Maar hij heeft
hem al terug gebracht naar de bibliotheek. Hoe weet je of het echt mooi is?
Als je geluk hebt kan je het opzoeken op de internet winkel van bol.com.
bol.com Zonder iets te
betalen kan je vaak de kaft bekijken en de eerste bladzijdes lezen.
Probeer het maar. Start internet en ga naar de website www.bol.com.
www.bol.com
Je ziet zoiets als dit:

Hier kan je de
naam van het
boek tÁpen

Klik daarna
hier.

Kies uit deze lijst een boek die je niet kent en waar je op wilt zoeken
- Fantasia
- De droom van Lena Lijstje
- HarrÁ Potter en de Relieken van de Dood
- De griezelbus 2
- De schat van Inktvis Eiland
- 100% Lola
Na het zoeken zie je een lijstje met boeken. Als het goed is staat jouw boek boven aan.
Klik op het plaatje en je ziet een scherm dat er ongeveer zo uitziet:

Klik op
inkijkexemplaar

Er zijn vaak
ook
recensies

Deze andere
boeken lijken op
het boek

Veel boeken bij bol hebben een inkijkexemplaar. Hier kan een paar bladzijdes lezen om er
achter te komen of je het leuk vindt. Klik op inkijkexemplaar om in het boek te kijken die jij
hebt uitgezocht.
Je ziet dan ongeveer dit scherm:

Zo ga je naar de
vorige bladzijde

Zo ga je naar de
volgende bladzijde

Ga nu een paar bladzijdes lezen en beantwoord de volgende vragen
Àat staat er op de kaft getekend?
_________________________________________________________________

Àie is waarschijnlijk de belangrijkste persoon van het boek? ______________________
Is het een spannend boek of een grappig boek? Of iets anders? ___________________
Schrijf drie dingen op die je in de eerste bladzijdes hebt gelezen.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Denk je dat je het leuk zou vinden om het hele boek te lezen? ___________________
Àaarom? _________________________________________________________
_________________________________________________________________

2) Ik hebt een leuk
leuk boek gevonden, maar sinterklaas is al voorbij. Kan ik het ook bij de
bibliotheek vinden?
Zoals je weet staan er héééééél veel boeken in bibliotheek. Maar er zijn ook héééééél veel
mensen die boeken halen bij de bibliotheek. Hoe weet je of jouw boek er is? Dat staat ook
op internet. De internet site van de bibliotheek van Nijmegen en omgeving is
www.bibliotheekgelderlandzuid.nl.
www.bibliotheekgelderlandzuid.nl Als je niet zo veel wilt tÁpen kan je ook naar www.obgz.nl.
www.obgz.nl
Je ziet dan een scherm die er ongeveer zo uitziet:

Hier kan je zoeken. Klik
daarna op de zoek
knop.

Zoek nou op het boek dat je eerder bij bol hebt gekozen. Klik bij de zoekresultaten weer
op het plaatje van het boek. Je krijgt dan alle informatie van het boek te zien. Als de
pagina helemaal naar beneden beweegt dan zie je onderaan alle bibliotheken in de omgeving
staan:

Hiermee beweeg je de
pagina naar beneden
Dit is de bibliotheek
in De Klif

Op het moment dat dit werkblad werd gemaakt was Fantasia op De Klif uitgeleend. Dat is
pech.
Is jouw boek op De Klif aanwezig? ________________________________________
Is jouw boek bij een andere bibliotheek wel aanwezig? __________________________
Àelke (kies er een)? __________________________________________________
3) Klaar?
Ben je al klaar? Ga weer naar de bol pagina van het boek dat jij hebt gekozen. Rechts op
die pagina staan andere boeken die er een beetje op lijken. Ga daar ook eens kijken. Kijk bij
het inkijkexemplaar als die er is. Onder de kaft staan 5 knopjes op een rij. Eentje is
‘reviews’ – dat is Engels voor recensies. Lees een paar recensies. Zou je dit boek willen
lezen?

