
kern

naam

lezen
aa

U

-

--

laaaalaatatItattlalttt.lalaaataaal"



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: 'rnaar 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, vosl'

de vos hoort het wel. maar hij komt niet.

hij zit in zijn hol. en hij eet een noot.



de vos en de reus

t. waar is de reus?

2. eet de reus de vos op?

3. wie roept:'pak rne dan!'?

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

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

6. wie eet een noot?
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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. ïag 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 ligf 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?


