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Kern 10, dag 13
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28

nog een keer:
alle woorden van kern 10

Langzamerhand wordt de jongen beter.

We oefenen voor een lange wandeling.

Gisteren zijn zeventig huizen uitgebrand. 

Wat een belachelijk klein parkeerplaatsje.

fluisteren
kwispelen
aanbieding
onverwacht
nieuwsbericht

fietsenmaker
wegwerpflessen
donkerbruine
overtrekken
onderstrepen

ontploffingen
verschrikkelijk
ongezellig
gebeurtenis
bewegingen
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fout
hip
reis
oor
web

lopen 
zeventig
zandgebak
leeuwenkooi
meloentje

angst
knelt
thuis
spreuk
elk

bundeling
kriebelen
Gijs
schrammetje
achterlichten

ochtend
sinaasappelsap
ontbijten
kinderen
jongetje

auto
minuut
nauwkeurig
wankelen
snelle

Elke ochtend perst papa sinaasappelsap.
Hij perst het sap uit wel tien sinaasappels.
Hij giet het sap in de glazen van de kinderen.
Lekker, elke ochtend sinaasappelsap bij het ontbijt.

Milan rijdt met zijn snelle auto.
Hij rijdt meer dan zeventig kilometer per uur.
Hij rijdt veel te snel en gaat over de kop.
Wat een geluk!
Milan heeft geen schrammetje!
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31

Hoe is het bij jou?

Ken jij iemand die in een ver land woont?

Kind: Dag oma, hoe is het met u?
Oma: Met mij is het prima, kind.
  Het weer is elke dag prachtig.

Kind: Is opa er ook?
Oma: Nee kind. Opa is even naar de tuin.
  Er zat een aap in de tuin.
  Die komt elke dag een banaan halen.

Kind: Wat leuk, een aap in de tuin!
  Hier zie je alleen vogeltjes.
  En soms een eekhoorn.
Oma: Tja kind, elk land is anders.
  Kom maar snel hier naartoe.

Kind: We komen over vijf weken.
  Dan hebben we geen school meer.
Oma: Ik verheug me erop.
  Je zult dan zeker ook de aap zien.
  En prachtige vogels met mooie kleuren.

Kind: Bij jullie is het altijd warm.
  Ik ben die regen hier wel een beetje beu.
Oma: Oei! Heel soms regent het hier ook, kind.
  Ik hoop niet dat je nu thuisblijft.
   
Kind: Natuurlijk niet, oma. Ik mis je! Tot gauw!
Oma: Tot over vijf weken!

  ja  ja  ja nee nee nee
 woont in  .
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Hoe is het daar?

Er is weinig

Er groeien veel

Het kan er vaak

Er zit veel zout in het

Je ziet er heel veel

Er wonen heel veel

Er wonen veel

Maar er groeit ook

In de woestijn is het

In het oerwoud is het

Op de Noordpool is het

In de zee  leven veel

Alles is

Het oerwoud ligt in de

Op het water drijft een

Als het waait, komen er

 verdord.

 tropen.

 ijsschots.

 vissen.

 droog.

 vochtig.

 ijsberen.

 golven.

 zand.

 planten.

 sneeuwen.

 zeewier.

 schaduw.

 dieren.

 ijskoud.

 zeewater.
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Waar zou jij willen wonen?

bij de zee

in het oerwoud

op de Noordpool

in de woestijn

in de bossen

op een schip op zee

Waar wonen deze dieren?

inktvissen

haaien

vogels

vossen

spinnen

konijnen

merels

mollen

kikkers

nijlpaarden

 in een nest in de boom

 in een hol onder de grond

 in een web

 onder water

 onder en boven water
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25 26

zwaantje

kleurboek

surfplank

De stal ligt vol stro.

Zij draagt een riempje om haar jurk.

Uit de pit groeit een plantje.
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