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De allergrootste! 1

‘Het is de grootste beukenboom van de heeeele wereld’, zei Prik de egel.
‘Weet ik!’ antwoordde Ko konijn.
‘Met de aller-aller-lekkerste beukennootjes’, zei Prik.
‘Weet ik ook!’ riep Ko.
‘En de aller-aller-meeste!’ deed Prik er nog een schepje bovenop.
‘Zeker weten!’ juichte Ko. Hij hupte opgewonden van zijn ene 
poot op zijn andere. Zijn oren wipten op en neer.
‘Ik ga ook een blad meenemen’, zei Prik.
‘Het aller-aller-grootste zeker?’ vroeg Ko.
Prik knikte. ‘Voor in mijn herbarium.’
‘In je wat?’ vroeg Ko.
‘Mijn her-ba-ri-um.‘
Ko keek hem met grote ogen aan.

‘Als je niet weet wat dat is, kun je het opzoeken’, zegt Prik.
Zoek maar in een woordenboek.

Een herbarium is

‘En wat kun je vinden op internet over hoe je zoiets kunt maken?’ wil Prik 
weten.

Op internet staat
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De allergrootste! 

Dat heb ik gevonden op de website

Daarvoor heb ik  als zoekmachine gebruikt.

En  als zoekwoorden.

‘Dan kunnen wij weer verder!’ roept Ko.
‘Dat is mooi’, zegt Prik. ‘Want ik wil nog wel meer weten.’
‘O ja?’ antwoordt Ko. ‘Wat dan?’
‘Een herbarium is dus eigenlijk een soort verzameling’, zegt Prik.
‘Klopt’, zegt Ko.

Noem minstens 5 dingen.
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‘Goed gedaan!’ juicht Prik.
Nu mag je zelf aan de slag.
Ga buiten op zoek naar bladeren.
Zoek minstens 5 mooie bladeren.
Welke heb je gevonden?

Leg ze te drogen tussen een 
bloemenpers of onder een dik boek.
Nu moet je even geduld hebben.
Bewaar de bladeren goed!
Over een poosje heb je ze nodig.
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Verzamelingen

Spullen

Ko heeft een heleboel spullen in zijn hol. 
Wat hoort in welke verzameling thuis?
Deel de spullen in 3 verzamelingen in. 
Welke verzamelingen zijn het?

Donald Duck

Earl Grey

aardbeienthee
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Zo zit dat

Dutch Blend

Sterrenmunt

cent

euro

Taptoe

National Geographic Junior
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Lees wat Ko zegt en teken 
het suikerzakje in het vak.

‘Ik verzamel suikerzakjes 
en ik heb een hele mooie! 
Er staat een gele bloem met 
een oranje hart op. Aan de 
steel zitten twee blaadjes. Op 
de bloem zit een vlinder met 
blauwe vleugels. Op iedere 
vleugel staan drie groene 
stippen en op de rechter 
vleugel een zwart sterretje. 
De vlinder heeft twee voel-
sprieten. Achter de bloem 
kun je de horizon zien, met 
daaronder gras en in de 
lucht wolken en een vlieger.’

‘Verzamel jij iets?’ vraagt Ko. O  JA     O  NEE

namelijk

‘Wat zou je (nog meer) willen verzamelen?’ wil Ko weten.

Ik zou willen verzamelen

‘Waarom?’ vraagt Prik.

Omdat

De allergrootste! 


