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Een goede buur4

Naast Prik woont Ko.
Ko konijn heeft een diep hol onder de grond.
Prik en Ko zijn al heel lang buren.
‘Mijn vriend’, mompelt Prik.
‘Mijn beste vriend en heel dichtbij.’
Voor het hol blijft Prik staan.
Hij zet zijn voorpoten tegen zijn mond.
Het lijkt net een toeter.
‘HALLO!’ roept Prik door de toeter.
‘Is er iemand thuis?’
Hij hoeft niet lang te wachten.
Daar komt Ko konijn.
Zijn neus steekt eerst uit het hol.
Daarna komen zijn lange oren en dan de rest.
Opeens staat hij buiten.
‘Riep je?’ vraagt Ko.
Prik knikt.
‘Ik wil je iets vragen’, zegt Prik. ‘Kijk!’
Hij laat de brief aan Ko zien.
‘O’, zegt Ko dan. ‘Ga je?’
Prikt knikt weer.
‘Maar… maar… ik durf niet zo goed alleen.’
De oren van Ko gaan recht overeind staan.

‘Heb je goed gelezen wat er gebeurde?’ vraagt Prik.

Zet de zinnen dan in de juiste volgorde.
Geef ze een nummer van 1 tot en met 4.

 Prik roept door een toeter.

 Prik laat de brief aan Ko zien.

 Ko steekt zijn neus uit het hol.

 Prik blijft voor het hol staan.
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Prik roept: De toeter is gemaakt van:

Het woord ezelsoor kan 
2 dingen betekenen:

A. Het oor van een ezel
B. Een omgekruld hoekje

Welke bedoelt Prik?
Betekenis A of B ?

‘Ik heb een boek 
met ezelsoren!’ 

grapt Prik.

‘Zet deze woorden op volgorde 
van het alfabet’, zegt Prik.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Maar let goed op!
De eerste letters zijn hetzelfde. 

Waar kijk je nu naar? 

Naar  

1

2

3

4
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Een goede buur

‘Maak nu zelf een oor’, zegt Prik.
Vul de woorden in.

 
´Er zijn zoveel soorten oren!´ zegt Prik.
Laten we op zoek gaan!

Kijk op de computer.
•	 Zoek	plaatjes	op	van	oren.
•	 Of	zoek	plaatjes	van	allerlei	dieren.
•	 Kijk	dan	wat	voor	oren	ze	hebben.

•	 Teken	het	dier	na	of	print	er	een	plaatje	van.
•	 Teken	zijn	oren	ook	apart.	
•	 Maak	ze	groot.



19

Een goede buur

Neem een groot vel papier.

Plak de dieren en hun oren op.
Schrijf hun namen erbij.

Kun je er nog iets leuks bij verzinnen?
Schrijf dat ook op!

Welke oren vind je het meest op elkaar lijken?

De oren van: En de oren van:

Welke oren vind je grappig?

Ik vind de oren grappig van: Waarom? Omdat:

Welke oren zou je zelf het liefst willen hebben?

Ik zou de oren willen 
hebben van:

Waarom? Omdat:


