
Begrijpend tekenen 
= teken wat
 je leest 

Zie je deze doos. Hij staat op een grote tafel. Naast de

doos op de tafel staat een mooie taart van drie lagen. 

De eerste laag is groen, de tweede laag is wit en de

derde laag is blauw.  

deel 1



Twee vlinders vliegen voor een wolk waarachter de

zon schijnt. De vlinders vliegen boven een boom vol

lekkere appels. In de boom hangen er vier. Naast de

boom liggen ook twee appels. Bah! Eentje heeft een

wormpje die net zijn kopje naar buiten steekt.  Op de

grond staat een mandje. Het mandje is lichtbruin en

heeft een hengsel. Naast het mandje staat een kind.

Een kind met een ballon in de hand.

 

 

Teken wat je leest



Er staat een boom op een grasveld. Het is zichtbaar

lekker weer. De zon schijnt volop. In het gras staat een 

schommel. Op de schommel zit een kind. Links van de

schommel ligt een voetbal en rechts van de

schommel staat een rugzak. Boven in de lucht vliegt

een vogel. In het gras staan tien bloemen, waarvan er  

twee rood zijn.  
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Deze vis zit in een aquarium. Een aquarium vol mooie

waterplanten en meerdere vissen. Het aquarium staat

op een kastje. Het kastje en het aquarium staan voor

een raam. Door de ramen schijnt de zon naar binnen. 

Op de grond ligt een boek. Ik ben benieuwd naar de

titel. Kun jij me dat laten zien? Op de grond staat ook

een plant.  Naast de plant zie je een bal. En nog iets, 

 iets wat jij zelf mag verzinnen. 
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De aarde vind je in de ruimte. In deze tekening staat

de aarde tussen vijf sterren.  De maan is ook te zien in

de ruimte.  Op de maan zit een mannetje met lange

spillebenen. Naast de maan en de aarde vinden we op

deze tekening nog  drie planeten. Je mag zelf weten

welke planeten of hoe ze eruitzien. Geef je de planeten

een naam.  Een raket vliegt tussen de planeten door.

Achter het raam in de raket zie je een kind. 
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Help! Een vlieger zit vast in de boom. Een mooie grote

boom met bladeren en zichtbare takken. De boom

staat in het gras waarop twee kinderen staan. De

kinderen hebben beiden een vlieger in hun hand. Een

vlieger met een lange staart. Ze kunnen de vlieger niet

zo goed zien, want er zijn veel wolken. Gelukkig schijnt

de zon tussen de wolken door.  De kinderen lachen.  
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Deze kip zit in een kippenhok. Een kippenhok met een

schuin dak en een raam erin. Er gaat een trappetje

naar beneden en er staat een hekje omheen. Naast

het hok staat een struik met mooie rode bessen. Aan

de andere kant van het hok staat een hark. Er lopen

kippen los. Drie om precies te zijn. Welke kleur zouden

ze hebben? Er zijn twee bruine kippen en een zwarte. Er

is ook een haan. Hij staat op het hekje en kraait.  

 

 

Teken wat je leest



Zie je deze doos. Hij staat op een grote tafel. Naast de

doos op de tafel staat een mooie taart van drie lagen. 

De eerste laag is groen, de tweede laag is wit en de

derde laag is blauw. Er staan ook kaarsjes op de taart.

Kun jij me laten zien hoe oud het kind wordt? Naast de

tafel staat een kind dat jarig is. Het is een meisje met

lange vlechten en een prinsessenjurk aan. Ze kijkt erg

blij. Boven de tafel hangen slingers en onder de tafel

liggen vier pakjes.
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