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Willem Tel

De trap heeft dertien treden naar beneden
en ook dertien weer omhoog.
Als het regent in de tuin,
zit ik met veertien passen droog.

Eén beker melk is zeven slokken
en een hele lange slurp.
Dan tot negen tellen,
voor een superharde burp.

Tien tegels zijn drie sprongen,
behalve bij het perk.
Daar zijn de tegels echt heel klein,
dat is het halve werk.

Je kunt zo alles tellen
en dat lukt me ook heel goed.
Behalve met mijn haren,
ik weet echt niet hoe dat moet.

 

Hoeveel treden heeft de trap omhoog?

 £ acht treden
 £ negen treden
 £ dertien treden
 £ vijftien treden

Hoeveel slokken is één beker melk? 

 £ drie slokken
 £ vijf slokken
 £ zeven slokken
 £ negen slokken
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Lees de zin met    ervoor.
Wat is een burp?

 £ een boer
 £ een scheet
 £ een zucht
 £ een gil 

Hoeveel tegels zijn drie sprongen?

 £ vier tegels
 £ negen tegels
 £  tien tegels
 £ twaalf tegels 

Waar zijn de tegels echt heel klein?

 £ in de speeltuin
 £ bij het perk
 £ in het park
 £ bij de buren 

 
Lees de zin met    ervoor.
Wat lukt heel goed?

 £ schrijven
 £ lezen
 £ tellen
 £ bellen

 
Wat is heel moeilijk te tellen? 

 £ haren
 £ vingers
 £ tenen
 £ tanden 
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De mus en de beer

De mus vliegt door het bos.
Hij is op zoek naar eten.
Plots ziet de mus wat liggen.
‘Brood! Daar heb ik zin in!’ roept hij blij.
De mus pakt het brood op met zijn snavel.

De mus gaat op de hoogste tak zitten.
Zo kan niemand het brood van hem afpakken.
‘Jam jam, dat is lekker zeg!’ roept de mus blij.

De beer is ook op zoek naar eten.
Snuf snuf, wat ruikt hij nou? 
Brood!
De beer stopt bij de boom waar de mus zit.
Hier moet het brood zijn, denkt de beer.
Maar de beer ziet geen brood op de grond liggen.

De mus ziet de beer. 
Hij moet een beetje lachen om de beer.
De beer kijkt omhoog. 
Hij ziet de mus met het brood.
De mus lacht heel hard. 
Snel neemt hij de laatste hap.
Op!

 

Wie ziet eten liggen?

 £ de beer
 £ de mus
 £ een stuk brood
 £ de hoogste tak

Maak de zin af:
De mus gaat op de hoogste tak zitten, zodat ...

 £ hij alles goed kan zien.
 £ niemand bij zijn eten kan.
 £ hij heel hard kan fluiten.
 £ de beer het eten moet zoeken.
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Lees de zin met    ervoor.  
Wie zegt dit?

 £ de mus
 £ de beer
 £ niemand
 £ de tak 

Lees de zin met    ervoor.
Waar moet het brood zijn?

 £ Het ligt ergens op de grond in het bos.
 £ Bij de mus die in de lucht vliegt.
 £ Bij de boom waar de mus op een tak zit.
 £ Op de grond waar de mus zit. 

 
Lees de zin met    ervoor.
Waarom moet de mus een beetje lachen?

 £ Omdat de beer een grapje maakt. 
 £ Omdat de beer het eten niet ziet.
 £ Omdat de beer bij de verkeerde boom staat.
 £ Omdat de beer een beetje dom is.

Lees het stukje met        ervoor.
Welke zin past het best bij dit stukje tekst? 

 £ De mus deelt het brood met de beer.
 £ De beer moet heel hard lachen.
 £ De mus deelt het brood niet met de beer.
 £ De beer wil de mus opeten.

Waarom is deze tekst geschreven? 

 £ om je iets te laten maken
 £ om je iets te vragen
 £ om je iets uit te leggen
 £ om je iets leuks te vertellen
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Lekkere pindakaas

      1      ?
Smeer jij het ook elke dag op je brood?
Je kunt pindakaas in de winkel kopen,
maar je kunt het ook zelf maken.
Dat is niet alleen leuk, maar ook erg lekker! 
En het is ook nog eens heel gemakkelijk.

Wat heb je nodig om zelf pindakaas te maken? 
Een zakje pindaʼs, olie, zout en een glazen potje.

Eerst maal je de pindaʼs heel fijn. 
Hier kan je vader of moeder bij helpen. 
Ben je klaar met het       2      van de pindaʼs? 
Doe er dan een scheutje olie en een snufje zout bij. 
Meng alles goed. 
 
Als laatste pak je      3     . 
Doe je zelfgemaakte pindakaas hierin. 
Sluit de deksel goed. 
Klaar is je eigen pindakaas!

 
Wat past het best op plaats 1?

 £ Hoe boos ben jij op pindakaas
 £ Houd jij ook niet van pindakaas
 £ Hoe dol ben jij op pindakaas
 £ Vind jij pindakaas ook zo vies

Wat past het best op plaats 2?

 £ schudden
 £ malen
 £ wassen
 £ husselen

Wat past het best op plaats 3?

 £ het glazen potje
 £ een dekseltje
 £ de grote pan
 £ de zak pindaʼs
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