
de koe

zie jij wel eens een koe?
ze staat in de wei als het mooi weer is.
soms staat een koe bij de boer in een stal.

een koe is niet alleen.
ze leeft in een kudde.
een keer per jaar krijgt een koe een kind.
dat noem je een kalf.
in de kudde is soms ook een stier.
dat is de man van de koe.

een koe in de wei eet gras.
staat de koe in de stal, dan eet ze hooi.
en ze eet brokken.
een koe kauwt twee keer op het gras en het hooi.
een keer als ze het opeet
en een keer als ze het herkauwt.
dan komt het gras uit de maag nog een keer in haar bek.

1  waar gaat het over?
• over de boer 12
• over de koe 3

• over het weer 2

2  waar zie je een koe?
• in een hut in het bos 1

• in de wei en de stal 11
• in de zee 12

3  wie heeft er een stal?
• de juf 9

• de kok 1

• de boer 8

4  wat is een stal?
• een hut voor een reus 2

• een huis voor een koe 4

• een huis voor de boer 10

5  wat is waar?
• een koe is alleen. 3

• een koe is in een kudde. 2

• een koe is altijd met een  
stier. 4

6  een kalf is ...
• een kind van de koe. 12
• de mama van de koe. 8

• de man van de koe. 4

7  wat eet een koe?
• melk en kwark 3

• gras, hooi en brokken 10
• pap met brokken 5

8  wie krijgt een kalf?
• de koe 5

• de stier 7

• het schaap 4

9  hoe vaak krijgt de koe 
een kind?
• een keer per week 1

• een keer per maand 6

• een keer per jaar 7

10  wie is het kleinst?
• een koe 12
• een stier 2

• een kalf 9

11  hoe vaak eet een koe 
het gras?
• een keer 11
• twee keer 1

• drie keer 5

12  wat eet de koe in de wei?
• gras 6

• hooi 10
• brokken 8


