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dat is fijn!12

het is weer licht.
prik en ko hebben toch nog lekker geslapen.
heerlijk warm, samen in een hol.
moeten we vaker doen! lacht prik.
de zon schijnt.
ko ruikt aan een bloem.
een kikker kwaakt in het gras.
zo is het fijn, zucht prik.
wat een heerlijke dag!
ko eet nog wat zaadjes.
daarna wast hij zich van oor tot staart.
en prik boft!
hij vindt een dikke worm.
die loopt vlak bij een boom.
dan zijn prik en ko blij.
ze gaan samen in de zon liggen.
op hun rug.
ze doen hun ogen dicht.
dan dromen ze…
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ko vindt een bloem. juist fout

prik eet zaadjes. juist fout

de worm loopt vlakbij het hol. juist fout

het is een fijne dag. juist fout

er komt een wolk voor de zon. juist fout

prik en ko gaan samen in de zon liggen. juist fout
 

heb je goed gelezen? vraagt prik.
wat is juist?
kleur maar.

vul de woorden in, zegt ko.
wat lees je onder de pijl?
schrijf het op.

prik en ko hebben veel    !
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bedenk zelf een 
heel groot dier.

worm vos kip koe

paard spin kat kikker

konijn muis schaap bij

   

   

vis slang schaap worm

kip hond poes paard

mus koe duif bij

wie is het grootst? vraagt ko.
en wie het kleinst?
nummer van 1 – 4.

welk dier hoort er niet bij? vraagt prik.
zet er een streep door.

                            ik bedenk een    ik bedenk een

1 = klein en 4 = groot

bedenk zelf een 
heel klein dier.
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jouw dieren komen elkaar tegen.
teken ze maar.
wat zeggen ze tegen elkaar?
schrijf het erbij!

prik en ko liggen in de zon.
ze doen hun ogen dicht.
zo dromen ze weg.
stel je voor dat jij daar ook ligt.
waarover zou je dan dromen?


