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de aap en de kip

de aap zit in het bos.

'kijk,' zegt hij.

'dit is mijn teen.

en dit is mijn neus.

kijk, mijn teen kan bij mijn neus.'

de aap loopt naar een boom.

hij pakt een tak.

en hij is in de boom.

hij rent op een tak.

hij duikt van de tak en...

'au!au!au!'

de aap ligt bij een boom. hij huilt.

de kip looPt door het bos.

ze ziet de aaP.

'wat is er?' zegt de kiP.

'kip,' zegt de à3P,

'mijn neus is er niet meer''

de kip pakt een zak.

in de zak zit een koek.

ze pakt de koek uit de zak'

'voor aa1: zegt de kiP.

de aap Pakt de koek aan'

en hii eet de koek oP'

'mmmmm,' zegt hij'
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de aap en de kip

1. waar kan de teen van de aap bij?
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2. waar rent de aap naar toe?

3. waar-om huilt de aap?

4. wie hoort de aap?
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5. wat zit er in de zak van de kiP?
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6. is de aaP blij?
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de kip en de vos
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de kip zit in het bos. ze zit bij de aap.

de aap eet koek uit de zak.

'^^p,' roept de kip, 'ik zie een vos.

en de vos eet mij op. wat moet ik doen?'

'kom maar, kip,' zegt de aap. hij pakt de kip op.

en hij doet de kip in de zak. weg is de kip!

de vos rent door het bos.

hij ziet de aaP en de zak'

'zegaap,' roept de vos,'wat zit er in die zak?

zit er kip in? ik ruik kiP!'

'in die zak,' zegtde aap, 'zit koek, ruik maar''

de vos doet zijn neus in de zak'

'ik ruik de koek niet,' zegt hij'

'kijk maar in de zak,' zegt de aaP'

de vos kijkt... en kijkt"' en"'

'au!'roePt de vos' 'de koek bijt!'

en hij rent het bos weer in'



de kip en de vos

L. waar of niet waar?
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de kiP eet een vos' furÈ--:Irufl*alL

de vos eet een kip. tt rLL --fu)AÀX,- ( À*I "*l
de aap eet een koek. __1ilfrAtL

de vos eet een koek. -neL

2. wie eet de koek?

a

a

a d.l
,Uo& )

a

CL M*
3. wat doet de aaP in de zak?
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4. waar gaat de vos naar toe?
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