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De prinses op de erwt

Er was eens een prins die een echte prinses zocht. Hij reisde de  
hele wereld af, maar een echte kwam hij niet tegen. De ene keer  
was het een rare. De andere keer eentje die goed kon toneelspelen.  
Dat wilde hij niet. 
 
Op een avond onweerde het heel hard. De regen viel met bakken  
uit de lucht. De prins zat lekker warm bij de haard in het kasteel.  
Plots werd er hard op de houten deur gebonsd. De prins deed de  
deur open. Daar stond een meisje, helemaal nat en vies van de modder.  
‘Ik hoorde dat u een echte prinses zoekt, prins? Ik ben een echte!  
Ik weet het zeker en daarom sta ik hier! Wat een vies weer, hè?ʼ
 
De koningin geloofde er niets van. Het meisje zag er niet uit als een 
echte prinses. Toch mocht ze blijven slapen. De koningin had een  
plan. Ze pakte een erwt. Die verstopte ze onder het matras van het  
logeerbed. Daar bovenop legde ze nog eens twintig matrassen.  
Op die matrassen legde ze veren. Als laatste zette ze er een ladder 
tegenaan. Zo kon het meisje in het bed klimmen. 

De volgende ochtend vroeg de koningin: ‘Heb je goed geslapen, meisje?ʼ 
‘O, helemaal niet! Ik heb geen oog dichtgedaan. Er lag iets hards onder 
mijn matras. Ik heb de hele nacht liggen draaien.̓  
De koningin sprong op en riep blij: ‘Je bent een echte prinses!  
Alleen een echte prinses kan de erwt voelen. Dwars door de matrassen 
en veren heen.̓   
De prins wist nu ook zeker dat het meisje een echte prinses was.  
Het duurde niet lang en ze gingen trouwen. Ze leefden nog lang en 
gelukkig.

 

Lees de zin met    ervoor.
Wat wil de prins niet?

 £ Een prinses die echt is.
 £ Een prinses die reist.
 £ Een prinses die niet echt is.
 £ Een prinses die slaapt. 
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Waar speelt dit sprookje zich vooral af?

 £ binnen in het kasteel
 £ in het logeerbed
 £ buiten bij het kasteel
 £ in de keuken van het kasteel

Lees de zin met    ervoor.
Waarom staat het meisje daar?

 £ Omdat ze wil schuilen voor het vieze weer.
 £ Omdat ze denkt dat ze een echte prinses is.
 £ Omdat ze bij de haard wil zitten.
 £ Omdat ze zeker weet dat ze een echte prinses is.

Lees het stukje met        ervoor.
Welke zin zegt het best waar dit stukje over gaat? 

 £ De koningin timmert een bed voor het meisje.
 £ De koningin en het meisje hebben het gezellig.
 £ Het meisje gelooft de koningin niet.
 £ De koningin heeft een plan met een erwt.

Waarom legt de koningin een erwt onder de matrassen?

 £ Omdat ze graag grapjes maakt.
 £ Omdat ze wil weten of het meisje een echte prinses is. 
 £ Omdat ze de prinses graag plaagt.
 £ Omdat ze heel rijk is.

Waarom heeft de prinses slecht geslapen? 

 £ Er was veel lawaai in het kasteel.
 £ Ze had last van de erwt.
 £ Er lagen te veel matrassen.
 £ De veren kriebelden.
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De moestuin

Mijn vader heeft een moestuin. Er groeien alleen groenten in zijn
moestuin. Pompoenen, prei, bloemkolen en nog veel meer!  
Die kunnen wij dan opeten.

Mijn vader gaat elke dag naar zijn moestuin toe. Er moet dan ook 
veel gebeuren. Hij haalt het onkruid weg en geeft de planten water.
Soms jaagt hij vogels weg uit de moestuin.

Als een groente goed is gegroeid, kun je die opeten. 
Mijn vader neemt die dan mee naar huis.
ʻKijk, ik heb weer wat mee!ʼ roept hij dan trots.
ʻWat lekker ,̓ zegt mijn moeder dan blij.

Soms mag ik mee naar de moestuin. Mijn vader laat dan zien welke
groenten erin staan. Ik help hem goed met alle klusjes. Dat vind ik heel 
leuk om te doen. Later als ik groot ben, wil ik ook een moestuin.
Mijn vader helpt mij dan vast wel!

Wie heeft een moestuin?

 £ vader
 £ moeder
 £ de verteller van dit verhaal
 £ opa

 

Wat kan er nog meer in de moestuin van vader groeien?

 £ appels en peren
 £ kruiden en kersen
 £ wortels en spruiten
 £ uien en druiven

 
Lees het stukje met        ervoor. 
Wat haalt vader weg uit de moestuin? 

 £ de groenten
 £ het onkruid
 £ de grond
 £ de moestuin
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Lees het stukje met            ervoor.
Wat doet vader niet in de moestuin?

 £ onkruid weghalen
 £ tulpenbollen planten
 £ groenten water geven
 £ vogels wegjagen

Lees de zin met    ervoor. 
Wat neemt vader mee naar huis? 

 £ Groente die klaar is om op te eten.
 £ Groente die nog veel te klein is.
 £ Groente die niet zo lekker is.
 £ Groente die bedorven is.

  
Lees de zin met    ervoor.  
Wie zegt dit?

 £ de verteller van dit verhaal
 £ vader
 £ moeder
 £ een wortel 

 

Kies een nieuwe titel voor deze tekst.
Welke titel past het best?

 £ Maak zelf een moestuin
 £ Mijn vaders moestuin
 £ Groenten zijn gezond
 £ Ik heb een moestuin 
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Mijn lievelingsdier

Jij houdt van zwemmen in de zee, het maakt niet uit waar.
Je snapt wat ik bedoel met een klein gebaar.
Dan doe je een leuk kunstje. Je draait mooi rond, 
je      1      of tikt met je neus op de grond.

Je bent zo mooi met je vinnen en lange staart.
En het is grappig dat je klikt als je praat.
Jouw vriendjes kunnen jou dan verstaan.
Samen kunnen jullie weer op reis gaan.

Ik zou zo graag met je willen zwemmen in de zee.
Dan gaan we lekker spelen en neem ik mijn broertje mee.
Ik klim dan op je rug en jij      2      in en uit.
Na het zwemmen geef ik je vis en een kusje op je snuit.

Je bent nu best wel ver van mij vandaan.
Ik moet nog even wachten om naar je toe te kunnen gaan.
Ooit komt mijn droom uit en zal ik bij je zijn.
Jij bent mijn lievelingsdier,        3      .

 
Wat past het best op plaats 1? 

 £ eet mijn brood
 £ ziet een vis
 £ vangt de bal
 £ aait de bal 

Wat past het best op plaats 2? 

 £ springt het water
 £ springt jouw kooi
 £ springt de boot
 £ springt mijn huis

Wat past het best op plaats 3? 

 £ zwijn
 £ dolfijn
 £ konijn
 £ goudvis


