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koos, de muis 
 

ik ben een muis. 

mijn naam is koos. 

 

ik eet kaas. 

ik eet koek. 

ik eet ijs. 

 

ik pak een doos. 

de doos is mijn boot. 

ik vaar in de boot. 

ik vaar door de buis. 

ik vaar naar roos. 

 

daar is roos. 

wat doet roos? 

roos eet. 

roos eet kaas en koek en ijs. 

 

ik eet ook, 

van de kaas van roos, 

van de koek van roos 

en van het ijs van roos. 



koos, de muis 
 

1. wat is de naam van de muis? 

 

 

 

2. wat eet koos? 

 

 

 

3. waar-mee vaart koos? 

 

 

 

4. wat voor dier is roos? 

 

 

 

5. wat eet koos? 

 

 

 

6. wie eet van de kaas, de koek en het ijs van roos? 



een vos in het bos 
 

er zit een vos in het bos. 

de vos is moe. 

er zit ook een aap. 

de aap zit in de boom, 

in de boom bij de vos. 

 

aan een tak zit een noot. 

de aap pakt de noot. 

de aap eet de noot op. 

en de dop van de noot? 

wat doet de aap met de dop? 

de aap doet de dop weg. 

 

de dop raakt de neus, 

de neus van de vos. 

de vos is boos. 

en de aap? 

de aap rent weg! 



een vos in het bos 
 

1. waar of niet waar? 

 

 de vos zit in de boom. 

 

 de aap eet de dop. 

 

 de dop is van de noot. 

 

 de dop raakt de aap. 

 

 de aap is moe. 

 

 de noot zit aan een tak. 

 

 

2. op wie is de vos boos? 

 

 

 

3. waar-om is de vos boos? 



het huis van rik en kim 
 

daar is rik met een doos. 

rik pakt een pen. 

hij maakt een raam. 

rik pakt een mes. 

en hij maakt een deur. 

rik maakt een huis. 

 

daar is kim. 

kim met een buis. 

kim zet de buis op de doos. 

de doos is een huis. 

het huis van kim en rik. 

 

kim zit in het huis. 

en rik zit in het huis. 

kijk naar de buis! 

is er rook bij de buis? 

is er vuur in het huis? 



het huis van rik en kim 
 

1. wat maakt rik met de doos? 

 

 

 

2. waar-mee maakt rik een huis? 

 

 

 

3. wie maakt de deur? 

 

 

 

4. wat doet kim? 

 

 

 

5. teken het huis! 

 



kijk wat ik doe! 
 

ik heet hip. 

ik koop een jas. 

 

ik heet hop. 

ik koop een bijl. 

 

ik heet hup. 

ik koop een riem. 

 

ik heet hap. 

en ik hak hout. 

 

ik heet dip. 

ik maak een hut. 

 

ik heet dop. 

ik maak vuur. 

 

ik heet dup. 

en ik kook soep. 



kijk wat ik doe! 
 

1. wie maakt vuur? 

 

 

 

2. wat doet dip? 

 

 

 

3. wat kookt dup? 

 

 

 

4. wie koopt iets? 

 

 

 

5. wie maakt iets? 

 

 

 

6. wat doe jij gr-aag? 



de boer 
 

de boer roept de kip. 

kip, kip, kom dan! 

hier is voer voor jou. 

de kip eet het voer. 

 

de boer roept de geit. 

geit, geit, kom dan! 

hier is voer voor jou. 

de geit eet het voer op. 

 

de boer roept de koe. 

koe, koe, kom dan! 

hier is voer voor jou. 

de koe eet van het voer. 

het voer is op! 

 

de boer zit bij de kip, 

de geit en de koe. 

de boer eet. 



de boer 
 

1. wat heeft de boer voor de kip? 

 

 

 

2. wie roept de boer? (3) 

 

 

 

3. wie eet? (4) 

 

 

 

4. waar zit de boer? 

 

 

 

 



wat hoor ik daar? 
 

boe, boe, boe! 

ik hoor wat. 

hoor jij dat ook? 

boe, boe, boe! 

ik weet wat het is. 

weet jij het ook? 

 

zoem, zoem, zoem! 

ik hoor wat. 

hoor jij het ook? 

zoem, zoem, zoem! 

ik weet wat dat is. 

weet jij het ook? 

 

tok, tok, tok! 

ik hoor wat. 

hoor jij dat ook? 

tok, tok, tok! 

ik weet wat het is. 

weet jij het ook? 



wat hoor ik daar? 
 

1. wie doet boe, boe, boe? 

 

 

 

2. wie doet zoem, zoem, zoem? 

 

 

 

3. wie doet tok, tok, tok? 

 

 

 

4. wat voor dier ken je nog? 

 

 

 

5. wat doet die? 

 

 

 

 



oo! kijk! 

 

bij het huis is een hok. 

een hok voor de kip. 

de kip is bij het hok. 

oo! kijk! zegt de kip. 

 

daar komt een geit aan. 

ze loopt naar het hok. 

kijk in mijn hok, geit! zegt de kip. 

de geit kijkt… 

oo! zegt de geit. 

 

op een tak zit een uil. 

de kip ziet de uil. 

kijk in mijn hok, uil! zegt de kip. 

de uil kijkt… 

oo! zegt de uil. 

 

de kip loopt om het hok. 

kijk, kijk, kijk! roept de kip. 

kijk wat ik kan! 

dat ei is van mij! 

tok, tok, tok! 



oo! kijk! 
 

1. waar of niet waar? 

 

 het hok is bij het huis. 

 

 de kip is in het hok. 

 

 de geit kijkt in het hok. 

 

 de geit roept de uil. 

 

 de uil kijkt in het huis. 

 

2. hoe-veel dier-en zijn er? 

 

 

 

3. wie legt het ei? 

 

 

 



de kip en de geit 

 

de kip is boos. 

zij wil weg. 

zij gaat naar de geit. 

ik wil weg, geit! 

de geit gaat mee. 

 

in het bos zien zij een uil. 

is hier voer, uil? 

hier niet, zegt de uil. 

zij gaan het bos weer uit. 

 

dan ziet de kip een pauw. 

weg! roept de pauw. 

zij gaan weer op weg. 

 

op een dak zit een duif. 

duif, ik zoek een hok. 

weg, hier is geen hok! zegt de duif. 

ik wil naar huis! 

ik ook! zegt de geit. 

kom dan, naar huis! 



de kip en de geit 
 

1. wie is boos? 

 

 

 

2. wie gaat mee met de kip? 

 

 

 

3. waar is de uil? 

 

 

 

4. heeft de uil voer? 

 

 

 

5. wie wil de kip weg? (2) 

 

 

 

6. wie zoekt een hok? 


