
teken wat
 je leest 

1.  De doos staat op een grote tafel. 

2. Op de tafel staat een taart. 

3. Naast de tafel staat een kind. 

 

 



1.  De vlinders vliegen voor een wolk.

2. Teken een boom.

3. Geef de boom vier appels.

4. Twee appels liggen op de grond. 

5  Op de grond staat een mandje.

6. Naast het mandje staat een kind.

7. Een kind met een ballon in de hand.

 

 

Teken wat je leest



1.  De boom staat op een grasveld.

2. Boven de boom schijnt de zon. 

3. In het gras staat een schommel.

4. Op de schommel zit een kind.

5  Boven de schommel vliegt een vogel.

6. In het gras staan tien bloemen.

7. Teken er nog twee rode bloemen bij. 
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1.  De vis zit in een kom.

2. De kom staat op een kastje.

3. De kom en het kastje staan voor een raam.

4. Op de grond ligt een boek.

5  Op de grond staat een plant.

6. Naast de plant zie je een bal.

7. Teken een vis in de kom.
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1.  De aarde staat tussen vijf sterren

2. De maan is ook in de ruimte. 

3. Op de maan zit een mannetje.

4. Teken drie planeten. 

5  Een raket vliegt door de ruimte.

6. Achter het raam in de raket zie je een kind.

7. De ruimte is verder helemaal zwart.
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1.  De vlieger zit vast in de boom. 

2. De boom staat in het gras. 

3. Op het gras staan twee kinderen.

4. Teken drie vliegers.  

5  Maak een lange staart aan de vlieger.

6. Teken wolken in de lucht.

7. Teken de zon tussen de wolken. 
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1.  De kip zit in een hok.

2. Naast het hok staat een struik.

3. Aan de andere kant staat een hark. 

4. Om het hok staat een groot hek. 

5  Er lopen drie kippen.

6. Er is ook een haan.

7. In de struik zitten rode bessen. 
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1.  De doos staat op een grote tafel. 

2. Op de tafel staat een taart. 

3. Naast de tafel staat een kind. 

4. Op de taart staan zeven kaarsjes. 

5  Boven de tafel hangen slingers. 

6. Onder de tafel liggen vier pakjes.

7. Een ander kind heeft een pakje in de hand.
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