
teken wat
 je leest 

1.  De pen schrijft een verhaal. 

2. Een verhaal over een draak. 

3. De draak woont in een grijs kasteel. 

 

 

deel 2



Deze pen schrijft een verhaal.

Een verhaal over een draak.

De draak woont in een grijs kasteel.

De pen verzint een vriend voor de rode draak. 

Het wordt een ridder met een pluim op zijn helm.

De ridder speelt graag voetbal met de draak.

Deze keer wint de draak.  
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De boeken staan in een hoge kast.

Boven op de kast staat een doos. 

In de kast staan nog meer boeken.

Zes boeken hebben een rode kaft.

Vier zijn boeken geel.

Naast de kast staat een kind.

Het kind leest een boek. 
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Deze mier loopt in een rij.

In de rij lopen zes mieren.

Het zijn bruine mieren.

Twee mieren dragen een stukje kaas.

Een mier heeft een boek.

Op de grond staat een plant.

De mier loopt er omheen.
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De pot met koek staat op de tafel.Naast de pot liggen

vijf koekjes. 

Drie koekjes zijn bruin en twee koekjes geel.

Om de tafel staan drie kinderen. 

Ze hebben een koekje in de hand.

Ze praten met elkaar. 

Mmmm de koekjes zijn lekker.
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Het ijs staat op een kleed. 

Het kleed ligt in het gras. 

Op het gras staan twee kinderen.

Ze kijken naar boven.  

Ze zien een vlieger met een staart.

Hij vliegt  in de lucht.

Tussen de zon en de wolken. 
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Het touw ligt op een plein.

Op het plein staat een struik.

Aan de andere kant staat een paal. 

Er lopen drie kinderen.

Twee spelen met een touw aan de paal.

Een draait, de ander springt.

Het derde kind plukt bessen van de struik. 
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De kaart ligt op een grote tafel. 

Op de tafel staat een kopje. 

Naast de tafel staat een kind. 

Op de kaart staat een rood kruis. 

Het kind droomt van de schat. 

Een schat vol juwelen en goud.

Het kind denkt aan het eiland van de schat.
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