
Begrijpend tekenen 
= teken wat
 je leest 

De bakker bakt een taart. Hij heeft een

 schort voor en een deegroller in zijn hand.  

               Ik zie ook een kookboek met 

               een plaatje van de taart.

 

deel 2



Dit huisje staat in een rijtje van drie. Uit een van de

schoorstenen kringelt een pluimpje rook. Naast het

meest rechter huis staat een boom. Een mooie grote

boom met peren. In het middelste huis branden de

lampen en in het meest linkse huis zijn de gordijnen

dicht. Voor de deuren van de huisjes lopen paadjes.

Boven de drie huisjes vliegen insecten af en aan. 
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Deze eend woont in de vijver van het park. Ze is niet

alleen, maar heeft vier vrienden om zich heen. Twee

eenden zwemmen lekker rond en eentje staat net als

zij langs de kant. De eenden worden gevoerd door een

opa en een jongetje. Ze geven de eenden

broodkorsten. Achter een van de bosjes in het park

zien we nog net een staartje. Van welk dier zou dat

zijn? 
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Deze hond zit vast aan een lijn. Hij wordt uitgelaten

door een vrouw met haar dochter. Het meisje heeft

een warme jas aan. De moeder draagt een wollen

muts. De eerste sneeuwvlokken vallen naar beneden

en blijven op de takken van de boom liggen. Uit de

mond van het meisje komt een wolkje stoom.  Achter

de boom springt een zwarte hond tevoorschijn. Hij wil

spelen met de bruine hond van het meisje. 

 

 

Teken wat je leest



De bakker bakt een taart. Hij heeft een schort voor en

een deegroller in zijn hand. Hij heeft voor de taart nog

veel meer spullen nodig. Gelukkig staan ze klaar op de

werktafel. Ik zie een grote beslagkom, een lepel, meel,

zout, eieren, een bakje met m&m's en boter. Ik zie ook

een kookboek met een plaatje van de taart. Kun jij me

laten zien hoe de taart er uitkomt te zien. 
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De schilder houdt een schilderspallet in zijn hand. Er

zitten verschillende kleuren op. Hij maakt gebruik van:

blauw, geel, rood, groen,paars en zwart. Op zijn kwast

zit de kleur blauw. Op de schildersezel voor hem zien

we een groot schilderij staan. De schilder maakt een

dorpje met een kerk. De lucht is blauw. In een kast

langs de wand zien we potten met verf staan. Welke

kleuren zie jij? 
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Dit is een magisch boek. De verhalen in het boek

komen echt tot leven. Naast het boek ligt dan ook een

toverstaf. 

Op de rechterpagina lezen we een verhaal over een

kasteel met daarin een prinses. Boven het kasteel

vliegt een magische vogel. Op de linkerpagina zijn we

in de jungle. Tussen de hoge bomen en lianen zien we

allerlei beesten. Verrassend genoeg zie ik een hond,

een slang en een zwarte kat. 
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Dit raam vinden we in een klaslokaal. Het lokaal heeft

nog twee ramen. Deze zijn dicht. De kozijnen van de

ramen zijn geel en er staan plantjes in de vensterbank.

Door het openstaande raam vliegt een bij naar

binnen. Ook in het lokaal vliegt een bij. De kinderen in

de klas kijken verschrikt op. Een kind staat naast zijn

tafel, een andere erop. Ik zie twee kinderen onder de

tafel kruipen. Gelukkig zitten er ook nog kinderen stil te

werken.  Ik tel er vijf. 
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