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de aap en de kip
de aap zit in het bos.
‘kijk,’ zegt hij.
‘dit is mijn teen.
een dit is mijn neus.
kijk, mijn teen kan bij mijn neus.’
de aap loopt naar een boom.
hij pakt een tak.
en hij is in de boom.
hij rent op een tak.
hij duikt van de tak en…
‘au! au! au!’
de aap ligt bij een boom. hij huilt.
de kip loopt door het bos.
ze ziet de aap.
‘wat is er?’ zegt de kip.
‘kip,’ zegt de aap,
‘mijn neus is er niet meer.’
de kip pakt een zak.
in de zak zit een koek.
ze pakt de koek uit de zak.
‘voor aap,’ zegt de kip.
de aap pakt de koek aan.
en hij eet de koek op.
‘mmmmm,’ zegt hij.

de aap en de kip
1. waar kan de teen van de aap bij?

2. waar rent de aap naar toe?

3. waar-om huilt de aap?

4. wie hoort de aap?

5. wat zit er in de zak van de kip?

6. is de aap blij?

de kip en de vos
de kip zit in het bos. ze zit bij de aap.
de aap eet koek uit de zak.
‘aap,’ roept de kip, ‘ik zie een vos.
en de vos eet mij op. wat moet ik doen?’
‘kom maar, kip,’ zegt de aap. hij pakt de kip op.
en hij doet de kip in de zak. weg is de kip!
de vos rent door het bos.
hij ziet de aap en de zak.
‘zeg aap,’ roept de vos, ‘wat zit er in die zak?
zit er kip in? ik ruik kip!’
‘in die zak,’ zegt de aap, ‘zit koek, ruik maar.’
de vos doet zijn neus in de zak.
‘ik ruik de koek niet,’ zegt hij.
‘kijk maar in de zak,’ zegt de aap.
de vos kijkt… en kijkt… en…
‘au!’ roept de vos. ‘de koek bijt!’
en hij rent het bos weer in.

de kip en de vos
1. waar of niet waar?


de vos eet een aap.



de kip eet een vos.



de vos eet een kip.



de aap eet een koek.



de vos eet een koek.

2. wie eet de koek?

3. wat doet de aap in de zak?

4. waar gaat de vos naar toe?

de vos en de reus
de vos is boos. hij wil kip.
zijn buik is leeg. de vos loopt en loopt en loopt.
dan ziet hij een reus.
de reus zit bij een muur. hij eet wat.
‘zeg reus,’ zegt de vos, ‘wat eet jij? eet jij kip?
ik wil ook kip. mijn buik is leeg.’
de reus kijkt naar de vos.
hij zegt: ‘maar mijn buik is ook leeg en ik wil… vos!’
de reus loopt naar de vos.
‘ik eet je op!’ zegt hij.
de vos rent weg van de reus.
hij roept: ‘pak me dan!’
de vos rent… en de reus rent…
dan is de vos bij zijn hol. hij duikt er in.
de reus ziet de vos niet. hij rent door.
‘vos, vos,’ roept de reus. ‘ik eet je niet op. kom dan, vos!’
de vos hoort het wel. maar hij komt niet.
hij zit in zijn hol. en hij eet een noot.

de vos en de reus
1. waar is de reus?

2. eet de reus de vos op?

3. wie roept: ‘pak me dan!’?

4. waar-om rent de reus voor-bij het hol van vos?

5. waar-om komt de vos niet uit zijn hol?

6. wie eet een noot?

de reus en de kok
de reus is moe. hij loopt al een uur door het bos.
dan komt hij bij een hut. uit de hut komt rook.
‘mmmmmmm,’ zegt de reus. ‘wat ruik ik?’
de reus loopt naar de hut. in de hut ziet hij de kok.
‘dag kok,’ zegt de reus. ‘dag reus,’ zegt de kok.
‘is je buik leeg? eet je mee?’ dat wil de reus wel.
de kok loopt naar het vuur.
hij pakt een pan van het vuur.
en hij zet de pan voor de reus
de kok is moe. hij ligt voor het vuur.
bij de kok ligt een boek. dan… loopt het boek weg.
‘wat?’ zegt de kok. ‘dat kan niet.’
hij duikt naar het boek. en hij pakt het boek op.
‘au,’ zegt het boek. de kok kijkt in het boek.
er zit een muis in.
‘dag muis,’ zegt de kok. ‘wat doe jij in mijn boek?’
‘dag kok,’ zegt de muis. ‘zie je die noot?
die neem ik mee naar huis. en dan eet ik de noot op.
‘dat kan niet,’ zegt de kok.
‘dat is geen eet-noot. dat is een kijk-noot.’
.

de reus en de kok
1. waar komt de rook uit?

2. wie maakt de rook?

3. wie is moe?

4. wat staat op het vuur?

5. het boek loopt weg. hoe kan dat?

6. wie wil de noot?

de kok en de pop
de muis kijkt in het boek van de kok. de kok kijkt mee.
‘wat is dit voor een boek?’ zegt de muis. ‘dit is een kijk-boek,’ zegt de kok.
‘dit is een aap met een pet. en dit is een kip met een zak.
hier zie je een vos en een reus. en dat is een pop.’
‘wat zeg je?’ roept de muis. ‘ik zie geen pop.’
de kok kijkt weer in het boek. de pop is er niet meer.
dan ziet de kok de pop. ‘kijk muis,’ roept hij. ‘de pop rent je hol in.’
de muis gaat haar hol in. de pop zit in een hoek.
‘ik ben dom,’ zegt ze.
de pop loopt naar een muur. ‘wat is dat? is dat een poes?’
‘nee,’ zegt de muis. ‘dat is geen poes, dat is een koe.’

‘zie je wel,’ zegt de pop. ‘ik ben dom.’
de muis kijkt naar de pop. ‘je bent niet dom,’ zegt de muis.
‘je weet het wel. maar je ziet het niet. je haar zit voor je oog.’
de muis loopt door het hol. ze pakt wat uit een doos.
dan gaat ze weer naar de pop. en ze doet wat met het haar.

de kok en de pop
1. wie kijkt in het kijk-boek?

2. welk dier is niet in het boek?

kip - poes - aap - beer - mier - vos - muis
3. wie rent het hol van muis in?

4. waar-om ziet de pop het niet?

5. wat pakt de muis uit de doos?

6. hoe staat het in het boek? verbind




de aap
de kip
de vos

een zak
een reus
een pet

de duif en de poes
de duif zit in een boom. ze kijkt naar een poes.
die poes ligt op haar zij. en ze bijt in haar buik.
de duif ziet dat de poes bijt. zij gaat naar de poes toe.
‘wat is er poes?’ zegt de duif.
‘je bijt in je buik. doet dat geen pijn?’
‘dat moet pijn doen,’ zegt de poes.
‘ik bijt de jeuk weg.’
‘jeukt het op je buik?’ zegt de duif.
‘nee,’ zegt de poes: ‘het jeukt op mijn rug.’
de poes is op het dak. ze kijkt naar de weg.
‘wat zie ik daar?’ zegt ze: ‘er loopt een poes op de weg.
die loopt voor mijn huis. maar dat wil ik niet.’
de poes is boos. ‘wie ben jij?’ roept ze.
‘ik ben dot,’ zegt de poes: ‘en wie ben jij?’
‘ik ben pom,’ zegt pom: ‘maar wat doe jij hier? weg jij, schiet op!’
‘bgggg,’ zegt dot: ‘dat doe ik niet. ik wil niet weg.’

de duif en de poes
1. waar of niet waar?
de poes zit in de boom.
de duif heeft pijn.
het jeukt op de buik van de poes.
de poes kijk naar de weg.
er is nog een poes.
2. waar zit de duif?

3. waar jeukt het bij de poes?

4. wie wil niet weg?

pom en loek
pom zit op een doek.
die doek ligt bij het vuur.
pom likt haar vel schoon.
‘mmmm,’ zegt pom, ‘dit is fijn.’
dan gaat de bel.
‘wie kan dat zijn?’ zegt pom.
‘ik hoop dat het de kat is.’
woef, woef, woef,
‘ik hoor het al,’ zegt pom.
‘het is de kat niet.
het is loek.
loek van de hoek.’
pom wil weg, maar kan het raam niet uit.
ze loopt naar de deur.
maar die gaat net op een kier.
dan rent pom weg.
loek kijkt om de hoek.
hij zoekt pom.
maar hij ziet haar niet.
weet jij waar pom is?

pom en loek
1. zit pom bij het vuur? ja of nee?

2. wat vindt pom fijn?

3. wie doet woef, woef, woef?

4. kan pom door de deur? ja of nee?

5. waar zou pom zijn? wat denk je?

pom en de kat
pom zit op het dak.
ze kijkt naar de maan.
‘ik wil een kus,’ zegt pom.
‘een kus van een kat.
dat lijkt me wel wat.’
maar waar is een kat?
pom kijkt naar de weg.
nee, daar loopt geen kat.
ze kijkt naar het hek.
nee, daar zit ook geen kat.
maar dan ziet ze wel een kat.
er loopt een kat op de muur.
pom roept de kat.
‘hee kat,’ roept ze.
de kat kijkt naar het dak.
‘hee, dag,’ zegt hij.
‘wat zit jij daar hoog.
is dat leuk?’
‘heel leuk,’ zegt pom.
‘kom jij ook op het dak?’

pom en de kat
1. waar kijkt pom naar?

2. waar is pom naar op zoek?

3. waar ziet pom de kat?

4. wat wil pom van de kat?

5. vindt de kat het leuk dat pom hem roept?

