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De titel van mijn boek is: Piraat zonder schip!

Isa speelt prachtig gitaar.

piloot

liter

iglo
idee
idool
ivoor
Ivo

graten
graat
praat
piraat
piloot 

tomaat
klimaat
kliniek 
paniek
papier

ik leer: i als in piloot
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melding
varend  
breken
jacht
sproeien

Teun
doek
mee
bouw
huur

prullenbak
muziekje
kleurdoos
Maud
giftig

wenst
plank
spons
nieuws
schaats

hamertje
onder
gevangen
vuilniszak
paling

kokend
eitjes
voetbalbroek
ontbijten
water

Ik neem een paar eitjes.
De eitjes leg ik in kokend water.
Als de kooktijd om is, gaan de eitjes uit het water.
Klaar om te gaan ontbijten met een gekookt eitje!

Maud ziet een arend.
Ze ziet een arend in een boek.
De arend gaat op jacht naar een konijn. 
Heeft hij het konijn gevangen met zijn klauwen? 
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Water

Je hebt heel vaak water nodig.
Water voor de vaatwasser,
waswater, schrobwater, badwater ...
Al dat vuile water moet ook weer weg.
Weg ermee, door het putje, in het riool!

Het riool, dat zijn buizen onder de grond.
Het vuile water stroomt door die buizen weg.
Het gaat naar een bedrijf.
Daar maken ze vuil water weer schoon.
Dat schone water kunnen wij weer gebruiken.

In huis lopen buizen.
Buizen waardoor schoon water binnenkomt.
En buizen waardoor vuil water weggaat.
Nu komt schoon water gewoon uit de kraan.
Vroeger haalden mensen water uit een put,
of bij een pomp.
Toen was er nog geen waterkraan.

Hoeveel kranen zijn er bij jullie in huis?

  ja   ja   ja   ja   ja  nee nee nee nee nee

Binnen hebben wij  kranen.

Heb jij een kraan op je kamer?

Buiten hebben wij  kranen.
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Weet jij wat het is?
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Wat kun je met water doen?

eten koken

schrijven

auto wassen

de tuin sproeien

jezelf wassen

fijnmalen

laarzen poetsen

schuren

dweilen

wassen

ijsklontjes maken

bloemen plukken

zwemmen

drinken

afwassen

stoffen

schoonmakenschrobben

Wat weet je van ijs? weet ik nietniet waarwaar

Water wordt ijs als het vriest.

IJs kun je opvouwen.

Als ijs warm wordt, smelt het.

IJs kun je scheuren.

IJs wordt water als het dooit.

Een ijsklontje is koud.

IJs blijft op het water drijven.

IJs is zacht.

IJs kan heel warm zijn.

IJs is keihard.
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Kas speelt op de blokfluit.

Jans doet vers hooi in het hok.

De munt moet in de kar.

De bosbes groeit aan een struik.

Tom zaagt een stuk van de plank.

Wat hoor ik in de gang?
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